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APRESENTAÇÃO
Estamos numa época de grandes mudanças políticas, econômicas, sociais e rapidez na
evolução das ciências, e, certamente, não poderemos continuar sendo o que fomos no passado,
ou, mesmo, como nos anos mais recentes, e muito menos transferir métodos e princípios de
outras Instituições. A informação e o conhecimento estão sendo velozmente disseminados por
toda a parte, dentro e fora da escola e, assim, precisamos renovar e inovar nossa Instituição, para
respondermos, com eficácia, à nova realidade, centrada na realidade do nosso acadêmico.
Olhar para o futuro requer novas maneiras de pensar, novos olhos e ouvidos para se saber
o que precisa ser feito, de modo a tornar a IES numa Instituição solidária, na construção de uma
sociedade justa e fraterna, são características essenciais.
Olhar para o futuro, significa voltar-se para o social e formar recursos humanos com o mais
recente pensamento em liderança, administração e inovação.
Olhar para o futuro significa prosseguir na missão de educar com novo ardor, novos
métodos e novas expressões diante de enormes desafios.
Olhar para o futuro significa levar o acadêmico a realizar-se responsavelmente, a partir de
sua liberdade, na busca da descoberta e do aprofundamento da verdade e da solidariedade para
com as pessoas e comunidades.
Desse modo, este Plano de Desenvolvimento Institucional, para ser implementado no
período de 2009 a 2013, traduz nosso empenho de continuar a construir uma Instituição moderna
e competente, com excelência acadêmica e científica, voltada para o ensino de graduação e de
pós-graduação de qualidade. Enfim, o processo de construção da Instituição que almejamos,
exigirá não só, determinação, mas também, o apoio e a conscientização da comunidade, para a
implementação das ações aqui novamente propostas.
Rolim de Moura-RO/2013
Profa. Maria de Lourdes Castro Bettiol
Diretora Geral
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1. PERFIL INSTITUCIONAL
1.1 HISTÓRICO
A SOCIEDADE ROLIMOURENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA – LTDA, mantenedora da
FACULDADE DE ROLIM DE MOURA - FAROL, nasceu oficialmente dia 10 de dezembro de 2001,
com a constituição sacramentada junto à Junta Comercial do Estado de Rondônia, sob o nº.
11300001800, em 05 de novembro de 2001, estando seu Estatuto registrado no mesmo órgão sob
o nº. 11300001800, em 05 de novembro de 2004.
O Município de Rolim de Moura está localizado no Centro Oeste do Estado de Rondônia,
com uma distância de 500 quilômetros de Porto Velho, capital do Estado, região altamente
politizada, o que com certeza resultam num desenvolvimento considerável para a Cidade e
Municípios circunvizinhos.
Quanto aos Dirigentes da Instituição, são profissionais preparados e qualificados quanto
ao ensino, com amplo conhecimento em Educação, construídos em mais de 30 anos de atuação
na área, primando pela excelência dos cursos implantados. Cabe ressaltar, entretanto, que o
trabalho de concepção e elaboração de documentos institucionais teve início no ano de 2000,
quando se formou o grupo que hoje consolida a mantenedora Sociedade Rolimourense de
Educação e Cultura – LTDA.
O projeto de credenciamento, tal qual foi idealizado, foi protocolizado na Secretaria de
Ensino Superior do Ministério da Educação – SESu/MEC, em Brasília, em 17/maio/2002. A partir
desta data, até o mês de julho de 2003, foram solicitadas diversas informações, inicialmente com
relação à capacidade jurídico-financeira da Mantenedora, idoneidade dos sócios e outras, todas
enviadas via sistema eletrônico SAPIENS/SESU e impressas com a finalidade de credenciar a
Mantenedora, resultando em 22/outubro/2003 na publicação da Portaria de nº. 2960 DOU nº.
206 , Seção I-n, p.11 de credenciamento da Instituição.
Também na mesma data, 22 de outubro de 2003, foram publicadas no DOU nº. 206 –
Seção I - n, pg. 11 as Portarias de nº. 2961, 2963 e 2962 comunicando os Pareceres Técnicos
das Comissões de Especialistas que assinalavam a manifestação favorável aos Cursos de
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Ciências Contábeis, Administração de Empresas (habilitações em: Recursos Humanos e Gestão
em Finanças) e Turismo, respectivamente.
Os meses de novembro e dezembro/2003 foram destinados ao planejamento estratégico,
ou seja, definir o local da efetiva implantação e a participação societária. Definiu-se ao final o
funcionamento provisório do primeiro semestre letivo no Colégio Experimental “Dedo Verde” sito a
Rua Tocantins, 4787 – Centro, Rolim de Moura-RO, de propriedade da Presidente da
Mantenedora.
Em meados de janeiro de 2004 se iniciou efetivamente a construção das novas instalações
da Sociedade Rolimourense de Educação e Cultura – LTDA e sua mantida FAROL - Faculdade de
Rolim de Moura, cito, RO 383 – km 01 – lado Sul, Zona Rural, Rolim de Moura-RO.
No dia 15 de fevereiro de 2004 realizou-se o primeiro Vestibular da FAROL com 320
vagas, equivalente a 80 vagas para cada curso: Ciências Contábeis, Administração de Empresas
(habilitações: Recursos Humanos e Gestão em Finanças) e Turismo. As aulas tiveram início no
dia 26/02/2004, mediante aula inaugural ministrada no Teatro Municipal “Francisca Verônica de
Carvalho”, tendo em vista que a Instituição ainda não contava com auditório próprio.
Quanto à Pós-graduação, pelos gráficos abaixo é possível verificar uma crescente na
demanda dos cursos, bem como no quantitativo de pós-graduandos, o que evidencia a constante
busca dos portadores de diploma nos mais variados cursos de Graduação, por uma
especialização em sua carreira profissional.
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RELAÇÃO: NÚMERO DE ALUNOS PÓS-GRADUAÇÃO POR ANO
2004

2005

2006

2007

2008

242

501

445

832

526

RELAÇÃO: NÚMERO DE ALUNOS DE PÓS-GRADUAÇÃO POR ANO
2009

2010

2011

2012

2013

2014

933

933

349

1.148

630

893

CURSOS DE 2004 À 2008

CIDADES
RONDÔNIA

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA

Ministro Andreazza e Chupinguaia

GESTÃO ESCOLAR

Chupinguaia, Ministro Andreazza, Rolim
de Moura, Nova Brasilândia e Ji-Paraná

PROCESSAMENTO DAS
INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS NA
GESTÃO AMBIENTAL

Ministro Andreazza, Rolim de Moura

PSICOLOGIA EDUCACIONAL

Ministro Andreazza, Alvorada D’Oeste,
Rolim de Moura e Ji-Paraná

EDUCAÇÃO INCLUSIVA COM ÊNFASE

Rolim de Moura
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EM EDUCAÇÃO ESPECIAL
DIREITO AMBIENTAL

Cacoal

GESTÃO ESCOLAR COM ÊNFASE EM
EDUCAÇÃO INCLUSIVA

Primavera de Rondônia, Chupinguaia

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Nova Brasilândia e Alta Floresta

METODOLOGIA DO ENSINO
SUPERIOR

Ouro Preto e Rolim de Moura, Espigão
D’Oeste

GESTÃO ESCOLAR COM ÊNFASE EM
PSICOLOGIA EDUCACIONAL

Ouro Preto, Rolim de Moura, Nova
Brasilândia e Alvorada D’Oeste

GESTÃO, ORIENTAÇÃO E
SUPERVISÃO COM ÊNFASE EM
PSICOLOGIA EDUCACIONAL

Rolim de Moura, Alta Floresta, Novo
Horizonte, Seringueiras, Vilhena, Costa
Marques, Alvorada D’Oeste e São
Domingos

METODOLOGIA E DIDÁTICA DO
ENSINO SUPERIOR

Cacoal

PEDAGOGIA EMPRESARIAL

Rolim de Moura

DIREITO PROCESSUAL CIVIL

Vilhena e Rolim de Moura

DIREITO TRIBUTÁRIO

São Miguel do Guaporé

ANÁLISE AMBIENTAL

Porto Velho

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO

Nova Brasilândia

PSICOPEDAGOGIA CLINICA E
INSTITUCIONAL

São Miguel do Guaporé e Ministro
Andreazza

CIÊNCIAS SOCIAIS COM ÊNFASE EM
EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Alta Floresta

CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA

Rolim de Moura, Cacoal e Vilhena

GEOREFERENCIAMENTO

Cacoal e Rolim de Moura

GESTÃO EMPRESARIAL

Rolim de Moura, Alta Floresta, Cacoal,
Vilhena e São Miguel do Guaporé

CONSULTORIA EM NEGÓCIOS

Rolim de Moura, Cacoal, Vilhena
MATO GROSSO
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PSICOPEDAGOGIA CLINICA E
INSTITUCIONAL

Acorizal e Sapezal

GESTÃO ESCOLAR

Cuiabá

METODOLOGIA DO ENSINO
SUPERIOR

Cuiabá

GESTÃO DE SETOR PÚBLICO

Cuiabá

RELAÇÃO CURSOS PÓS-GRADUAÇÃO – 2009/2010
Cidade

Curso

Ano

Vilhena
Rolim de Moura
Rolim de Moura

Metodologia e Didática do Ensino Superior
Metodologia e Didática do Ensino Superior
Metodologia e Didática do Ensino Superior II

2009/2010
2009/2010
2009/2010

Cerejeiras

Gestão, orientação e supervisão com ênfase em Psicologia
Educacional

2009/2010

São Felipe D´Oeste

Gestão, orientação e supervisão com ênfase em Psicologia
Educacional

2009/2010

São Francisco do
Guaporé

Gestão, orientação e supervisão com ênfase em Psicologia
Educacional

2009/2010

Alta Floresta D
´Oeste

Gestão, orientação e supervisão com ênfase em Psicologia
Educacional II

2009/2010

Alta Floresta D
´Oeste

Gestão, orientação e supervisão com ênfase em Psicologia
Educacional III

2009/2010

Ji-Paraná

Gestão, orientação e supervisão com ênfase em Psicologia
Educacional

2009/2010

Vilhena

Gestão, orientação e supervisão com ênfase em Psicologia
Educacional II

2009/2010

Presidente Médici

Gestão, orientação e supervisão com ênfase em Psicologia
Educacional

2009/2010

Rolim de Moura

Gestão, orientação e supervisão com ênfase em Psicologia
Educacional II

2009/2010

Rolim de Moura

Gestão, orientação e supervisão com ênfase em Psicologia
Educacional III

2009/2010

Parecis

Gestão, orientação e supervisão com ênfase em
Alfabetização

2009/2010

Cabixi

Gestão, orientação e supervisão com ênfase em
Psicopedagogia

2009/2010
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Presidente Médici
São Miguel do
Guaporé
Rolim de Moura
Ministro Andreazza
Cerejeiras
Alta Floresta D
´Oeste
Presidente Médici
Vilhena
Rolim de Moura
Rolim de Moura
Rolim de Moura
Rondonópolis/MT
Rolim de Moura
Livramento/MT
Campo Verde/MT
Campo Verde/MT

Psicopedagogia Clínica e Institucional

2009/2010

Psicopedagogia Clínica e Institucional I
Educação Especial Com ênfase em educação Inclusiva
Gestão do Setor Público
Gestão do Setor Público

2009/2010
2009/2010
2009/2010
2009/2010

Gestão Pública e Elaboração de Projetos
Elaboração, Gerencia de Projetos e Cap. de Recursos
Gestão e Educação Ambiental
Direito Civil e Processual Civil
Gestão Empresarial
Consultoria em Negócios
Gestão em Segurança Pública e Cidadania
Biodiversidade da Amazônia
Gestão Escolar
Controladoria Estratégica Empresarial
Metodologia de Ensino Superior

2009/2010
2009/2010
2009/2010
2009/2010
2009/2010
2009/2010
2009/2010
2009/2010
2009/2010
2009/2010
2009/2010

TOTAL DE ALUNOS

933

RELAÇÃO CURSOS PÓS-GRADUAÇÃO – 2011
Cidade

Curso

Ariquenes

Gestão, Orientação e Supervisão com ênfase em Psicologia
Educacional

Theobroma

Gestão, Orientação e Supervisão com ênfase em Psicologia
Educacional
Gestão, Orientação e Supervisão com ênfase em
Psicopedagogia
Georreferenciamento II
Georreferenciamento

Vale do Anarí
Rolim de Moura
Vilhena
Vilhena
Rolim de Moura
São Miguel do
Guaporé
Vilhena
São Miguel do
Guaporé
Vilhena

Ano
2011
2011
2011
2011
2011

Metodologia e Didática do Ensino Superior II
Metodologia e Didática do Ensino Superior III

2011
2011

Educação Infantil
Direito Tributário

2011
2011

Psicopedagogia Clínica e Institucional II
Psicopedagogia Clínica e Institucional

2011
2011

TOTAL DE ALUNOS

349
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RELAÇÃO CURSOS PÓS-GRADUAÇÃO – 2012
Cidade
Alta Floresta D
´Oeste
Rolim de Moura
Rolim de Moura
Rolim de Moura
Rolim de Moura

Curso

Ano

Auditoria e Perícia Ambiental
Contabilidade Tributária II
Psicopedagogia e Clínica Institucional
Complementação em Psicopedagogia
Saúde Mental

2012
2012
2012
2012
2012

Elaboração de Projetos

2012

Elaboração de Projetos

2012

Colorado

Gestão, Orientação e Supervisão Com ênfase em Psicologia
Educacional

2012

Costa Marques

Gestão, Orientação e Supervisão Com ênfase em Psicologia
Educacional II

2012

Costa Marques

Gestão, Orientação e Supervisão Com ênfase em Psicologia
Educacional III
Metodologia e Didática do Ensino Superior
Metodologia e Didática do Ensino Superior
Elaboração de Projetos
Linguística Aplicada à língua Espanhola

2012
2012
2012
2012
2012

Psicopedagogia e Clínica Institucional

2012

Gestão, Orientação e Supervisão Com ênfase em Psicologia
Educacional II
Gestão em Redes

2012
2012

Campo Novo

Gestão, Orientação e Supervisão Com ênfase em Psicologia
Educacional

2012

Alto Paraiso

Gestão, Orientação e Supervisão Com ênfase em Psicologia
Educacional

2012

Chupinguaia

Gestão, Orientação e Supervisão Com ênfase em Psicologia
Educacional

2012

Cerejeiras

Gestão, Orientação e Supervisão Com ênfase em Psicologia
Educacional II

2012

Vale do Anari

Gestão, Orientação e Supervisão Com ênfase em Psicologia
Educacional
Metodologia e Didática do Ensino Superior
Direito Penal e Direito Processual Penal

2012
2012
2012

Cacoal
São Miguel do
Guaporé

São Felipe D´Oeste
Presidente Médici
Colorado
Cacoal
Alta Floresta D
´Oeste
Jaru
Vilhena

Rolim de Moura
Espigão d´Oeste
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Gestão, Orientação e Supervisão Com ênfase em Psicologia
Educacional

2012

Metodologia e Didática do Ensino Superior

2012

Jaru

Gestão, Orientação e Supervisão Com ênfase em Psicologia
Educacional I

2012

Rolim de Moura

Gestão, Orientação e Supervisão Com ênfase em Psicologia
Educacional IV

2012

Vilhena

Gestão, Orientação e Supervisão Com ênfase em Psicologia
Educacional II

2012

Alta Floresta D
´Oeste
Vilhena
Rolim de Moura

Gestão, Orientação e Supervisão Com ênfase em Psicologia
Educacional IV
Metodologia e Didática do Ensino Superior
Zoologia e Ecologia da Conservação

2012
2012
2012

TOTAL DE ALUNOS

1148

Cujubim
São Miguel do
Guaporé

RELAÇÃO CURSOS PÓS-GRADUAÇÃO – 2013
Cidade

Curso

Ano

São Felipe

Gestão, Orientação e Supervisão com ênfase em Psicologia
Educacional II

2013

Presidente Médici

Gestão, Orientação e Supervisão com ênfase em Psicologia
Educacional II

2013

São Miguel do
Guaporé

Gestão, Orientação e Supervisão com ênfase em Psicologia
Educacional

2013

Machadinho

Gestão, Orientação e Supervisão com ênfase em Psicologia
Educacional

2013

Nova Brasilandia

Gestão, Orientação e Supervisão com ênfase em Psicologia
Educacional

2013

Costa Marques

Gestão, Orientação e Supervisão com ênfase em Psicologia
Educacional IV

2013

São Francisco

Gestão, Orientação e Supervisão com ênfase em Psicologia
Educacional II

2013

Vilhena

Gestão, Orientação e Supervisão com ênfase em Psicologia
Educacional IV

2013

Rolim de Moura

Gestão, Orientação e Supervisão com ênfase em Psicologia
Educacional v
Metodologia e Didática do Ensino Superior
Metodologia e Didática do Ensino Superior II
Metodologia e Didática do Ensino Superior V

2013
2013
2013
2013

Seringueiras
Presidente Médici
Rolim de Moura
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Rolim de Moura
Alta Floresta
Alta Floresta
Rolim de Moura
Rolim de Moura
Jaru

Educação Infantil
Linguística Aplicada ao ensino de Português e Espanhol
Educação Matemática
Georreferenciamento III
Contabilidade Tributária III
Gestão de Pessoas

2013
2013
2013
2013
2013
2013

TOTAL DE ALUNOS

630

RELAÇÃO CURSOS PÓS-GRADUAÇÃO – 2014
Cidade

Curso

Ano

Jaru
Vilhena
Jaru
Rolim de Moura
Rolim de Moura
Alta Floresta d
´Oeste

Auditoria e Perícia Ambiental
Auditoria e Perícia Ambiental
Contabilidade Tributária
Contabilidade Tributária IV
Direito Penal e Processual Penal

2014
2014
2014
2014
2014

Educação Infantil Com Ênfase em Alfabetização

2014

Machadinho

Gestão, Orientação e Supervisão com ênfase em Psicologia
Educacional II

2014

São Miguel

Gestão, Orientação e Supervisão com ênfase em Psicologia
Educacional II

2014

Presidente
Médici

Gestão, Orientação e Supervisão com ênfase em Psicologia
Educacional III

2014

Rolim de Moura

Gestão, Orientação e Supervisão com ênfase em Psicologia
Educacional VI

2014

Rolim de Moura
Alta Floresta D
´Oeste
Vilhena
Rolim de Moura
Costa Marques
Alta Floresta D
´Oeste
São Miguel
Jaru
Rolim de Moura
Rolim de Moura
Rolim de Moura
Rolim de Moura
São Miguel do
Guaporé

História da Amazônia com ênfase em História de Rondônia

2014

Metodologia e Didática do Ensino Superior
Metodologia e Didática do Ensino Superior IV
Metodologia e Didática do Ensino Superior VI
Psicopedagogia Clínica e Institucional

2014
2014
2014
2014

Psicopedagogia Clínica e Institucional II
Psicopedagogia Clínica e Institucional III
Psicopedagogia Clínica e Institucional
Zoologia e Ecologia da Conservação
Georreferenciamento
Metodologia e Didática do Ensino superior VII
Educação Especial, Educação Inclusiva com ênfase em Libras

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

Linguística Aplicada ao Ensino de Português

2014
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São Miguel do
Guaporé

Educação Especial, Educação Inclusiva com ênfase em Libras

2014

Costa Marques

Gestão, Orientação e Supervisão com ênfase em Psicologia
Educacional V

2014

Costa Marques

Educação Especial, Educação Inclusiva com ênfase em Libras

2014

Alta Floresta D
´Oeste
Porto Velho
Jaru

Gestão, Orientação e Supervisão com ênfase em Psicologia
Educacional IV
Zoologia e Ecologia da Conservação II
Psicopedagogia Clínica e Institucional II

2014
2014
2014

Jaru

Gestão, Orientação e Supervisão com ênfase em Psicologia
Educacional V
História da Amazônia com ênfase em História de Rondônia

2014
2014

Contabilidade Tributária
Psicopedagogia Clínica e Institucional

2014
2014

Machadinho

Gestão, Orientação e Supervisão com ênfase em Psicologia
Educacional

2014

Machadinho
Rolim de Moura
Porto Velho

História da Amazônia com ênfase em História de Rondônia
Direito Civil e Processual Civil
Zoologia e Ecologia da Conservação

2014
2014
2014

TOTAL DE ALUNOS

893

Jaru
Ouro Preto d
´Oeste
Machadinho

Em 25 de julho de 2004, foi realizado o 2º Exame de Seleção da FAROL, à época, com 50
vagas para o curso de Ciências Contábeis, 50 vagas para o curso de Administração em Gestão e
Finanças e 90 vagas para o curso de Turismo.
Já em 2005, durante o primeiro semestre, a Faculdade de Rolim de Moura - FAROL
solicitou junto à SESU autorização para os cursos de Direito e Psicologia, conforme PDI - Plano
de Desenvolvimento Institucional.
O Curso de Psicologia foi autorizado (Portaria nº 865 de 07/11/2006), tanto que a primeira
turma, com 100 vagas, ingressou em fevereiro de 2007. Quanto ao curso de Direito, a
autorização, para 100 vagas, ocorreu somente em 09 de janeiro de 2008 de acordo com a Portaria
nº 18 e início das aulas no mesmo ano.
Em

Janeiro

de

2005

efetivou-se

um

convênio

da

Instituição

com

a

EDUCON/UNITINS/FAEL, já oferecendo cursos à Distância nas áreas de Administração de
Empresas, Ciências Contábeis, Serviço Social (Bacharelado), Normal Superior e Pedagogia
(Licenciatura), implantou-se um polo na sede da IES que conveniou 32 municípios com 46 salas
Rodovia RO-383- Km 1 - Sul – Rolim de Moura-RO CNPJ – 04.767.589/0001-09
Tele/Fax ( 0XX69) 3449-1800
e-mail : dir.academico@farol.edu.br
site: www.farol.edu.br

13

SOCIEDADE ROLIMOURENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA
FACULDADE DE ROLIM DE MOURA
Portaria Ministerial de Recredenciamento nº 387 de 06 de maio de 2014 - DOU de 07/05/2014

de aula, contando atualmente com, aproximadamente, 6.000 alunos e em 2006 foi firmado
convênio de Intercâmbio Técnico, Científico e Cultura com Universidad Central “Marta Abreu de
las Villas”, sediada na cidade de Santa Clara – Cuba.
Em 2006 e 2010 foram protocolados novos aditamentos do PDI (Plano de
Desenvolvimento Institucional), solicitando-se autorização para os Cursos de Sistemas de
Informação, já reconhecido, História e Pedagogia em fase de reconhecimento e Geografia, já
autorizados.
Em 2013 fora solicitada autorização para os novos Cursos de Engenharia Civil e Educação
Física. Já no ano de 2014 está sendo solicitada autorização para novos Cursos bacharelados em:
Enfermagem, Serviço Social e Farmácia.

CREDENCIAMENTO DOS CURSOS:

CREDENCIAMENTO

CURSOS

PORTARIA

ADMINISTRAÇÃO
(Recursos Humanos)
ADMINISTRAÇÃO
(Gestão em Finanças)
CIÊNCIAS CONTÁBEIS

TURISMO

Portaria nº
2960 de
22/10/2003

DOU nº 206 de
23/10/03 –
seção 1

DOU

Portaria nº
2963 de
22/10/2003

DOU nº 206 de
23/10/03 –
seção 1

Portaria nº
2963 de
22/10/2003

DOU nº 206 de
23/10/03 –
seção 1

Portaria nº
2961 de
22/10/2003

DOU nº 206 de
23/10/03 –
seção 1

Portaria nº
2962 de
22/10/03

DOU nº 206 de
23/10/03 –
seção 1

RECONHECIMENTO
Portaria Conjunta
nº 608 – 28/06/2007
Portaria Conjunta
nº 608 – 28/06/2007
Portaria Conjunta
nº 608 – 28/06/2007
Portaria Conjunta
nº 608 – 28/06/2007
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DIREITO

Portaria nº 18 DOU nº 318 de
de 09/01/2008
10/01/08 - seção
1

SISTEMAS INFORMAÇÃO

Portaria nº 1318
De 01/09/2009

PEDAGOGIA

Portaria
nº DOU nº 248 de
1108
de 22/12/08 – seção
19/12/2008
1

HISTÓRIA

Portaria
nº DOU nº 248 de
1108
de 22/12/08 – seção
19/12/2008
1

GEOGRAFIA

Portaria nº 173 DOU nº 27 de
de 06/02/2009 09/02/09 – seção
1

Psicologia

Portaria nº 867 DOU Nº 219 de
de 07/11/2006 08/11/06 – seção
1

DOU Nº 168 de
02/09/09 – seção 1

Restando apenas
publicação no DOU
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Dessa maneira, a FAROL, nos seus poucos anos de existência tem demonstrado trabalho
e seriedade quanto à sua missão educacional, implantando cursos relevantes em toda a Região
da Zona da Mata, bem como estabelecendo parcerias que primam pela qualificação da população,
desenvolvimento socioeconômico e maior oportunidade de inserção no mercado de trabalho,
beneficiando todas as classes sociais e trazendo educação de qualidade.
1.2 INSERÇÃO REGIONAL
A finalidade primeira da Faculdade de Rolim de Moura – FAROL, pauta-se na formação de
cidadãos, profissionais nas diversas áreas do conhecimento, críticos, criadores e éticos, aptos a
atender a realidade social e econômica da região, com embasamentos humanísticos, técnicos e
científicos.
Assim,

a

Instituição

desenvolveu,

desenvolve

e

desenvolverá

o

Projeto

de

Desenvolvimento Institucional por meio de um processo de planejamento participativo e interativo,
destacando sua missão enquanto Instituição de ensino superior no cotidiano, mantendo o
compromisso social de atuar em prol do crescimento e desenvolvimento regional e,
consequentemente, do próprio País, primando por uma atuação pedagógica dinâmica, moderna e
propiciadora de formação global (científica, profissional, educacional e tecnológica). Assim, para
cumprir não somente com a responsabilidade social que lhe cabe, mas também com a
estruturação de um mercado de trabalho de qualidade e prestação de serviços do mesmo nível, a
FAROL tem por objetivo oferecer à sociedade cursos de graduação que venham suprir as
deficiências detectadas na região.
A relevância social da FAROL na região da Zona da Mata, justifica-se pelo fato de ter esta
grande perspectiva de expansão e desenvolvimento econômico, o que se traduz em uma extensa
rede de relações socioeconômicas entre empresas, Estado e indivíduos, gerando carência de
profissionais capazes de atender a suas necessidades específicas e estratégicas no campo do
direito, empresarial, ambiental, agrário, tributário, financeiro, trabalhista e todos os outros que se
fazem presentes na realidade regional.
A região da Zona da Mata é composta pelos seguintes Municípios:
1) Alto Alegre dos Parecis
2) Alta Floresta do Oeste
3) Alvorada do Oeste
4) Costa Marques

5) Nova Brasilândia
6) Novo Horizonte
7) Parecis
8) Primavera de Rondônia
9) Rolim de Moura
10) Santa Luzia do Oeste
11) São Felipe
12) São Francisco
13) São Miguel do Guaporé
14) Seringueiras

O Município de Rolim de Moura, localizado no Centro Oeste do Estado de Rondônia, com
55.357 habitantes, segundo o Censo Populacional de do IBGE, de 2013, é considerado como Polo
da Zona da Mata, sendo a melhor e mais desenvolvida cidade fora do eixo da BR-364. É uma
cidade, como descrito, que, devido à sua privilegiada posição geográfica converge para si 14
(quatorze) municípios com uma concentração populacional que ultrapassa 300.000 habitantes,
todos mantendo relação de dependência com o município.
As dificuldades de locomoção para o estudo são as mais diversas, pois em toda região da
Zona da Mata tem apenas uma extensão da Universidade Federal de Rondônia, bem como outra
faculdade privada, a Faculdade São Paulo, ambas em Rolim de Moura.
Enquanto a primeira oferece dois cursos superiores, sendo, Agronomia, que formou sua
primeira turma no final 2006 e Pedagogia, que nos seus mais de 15 anos de funcionamento já
contribuiu com a formação de mais de 5.000 professores para toda a região, a segunda tem
ofertado cursos em algumas áreas do conhecimento, mas reconhecidamente é insuficiente para
atender a demanda, visto a crescente busca da população por capacitação profissional.
Como o Estado possui apenas 52 municípios, estes são distantes uns dos outros e
principalmente da BR-364, onde se concentram as maiores cidades como Ji-Paraná, Cacoal,
Vilhena, Ariquemes e outras, com distâncias acima de 100 quilômetros entre si, além de estradas
com problemas sérios de tráfego, principalmente em períodos chuvosos (peculiares à Região
Norte), sem citar o grande número de jovens que saem para outros centros de outras regiões do
país para cursar uma graduação.

Daí, a necessidade de mais opções de cursos superiores, pensamento que subsidiou a
criação da FAROL, instituição criada para suprir parte desta lacuna, afinal, os cursos têm como
acadêmicos, ainda, um número substancial de pessoas que não tiveram oportunidade de
ingressar na academia por ausência dos cursos desejados em suas cidades de origem.

1.2.1 - CONTEXTO SÓCIO-ECONÔMICO DA REGIÃO
Considera-se que o primeiro grande movimento migratório para a Região Norte do Brasil
deu-se por meio da Rodovia Transamazônica, posteriormente deslocando-se para o Estado de
Rondônia. Mediante o crescimento econômico que atinge toda a região, a partir dos anos 70 o
processo de ocupação tornou-se intenso, atingindo o Estado como um todo, principalmente a
região da Zona da Mata, passando-se a contribuir também com a economia nacional
decisivamente.
Os fatores que mais contribuem para o crescimento populacional da Região Norte
encontram guarida na potencialidade dos recursos naturais presentes, com solos propícios à
agricultura e vastas áreas ainda não exploradas, sem contar os minérios tradicionais (diamante,
ouro, cassiterita e outros) e com novas aplicações tecnológicas (nióbio, manganês, titânio),
somando a maior concentração mineral do planeta. Outro elemento relevante é a integração com
o oeste europeu, pela hidrovia Rio Madeira-Rio Amazonas e Atlântico Norte, em expansão desde
1998.
Com este quadro de desenvolvimento não há como negar que determinadas cidades
passam a desempenhar um papel cada dia mais importante para o desenvolvimento da Região
Norte, a exemplo de Porto Velho, Ariquemes, Vilhena e, especialmente Rolim de Moura, município
em franca expansão e que em 2007 conta com empresas de ramos diversificados como laticínios,
curtumes, frigoríficos, madeireiras e outros.
Rolim de Moura, com população estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE de 55.357 habitantes (para o ano de 2013), é um município que vem se
desenvolvendo continuamente e, por isso, apresentando carência de profissionais qualificados
para atuar nos diversos segmentos econômicos não somente do município, mas de toda a região
da Zona da Mata.
Tendo em vista a influência da Instituição sobre vários municípios da região, atendendo
não somente a demanda de Rolim de Moura, mas também dos municípios circunvizinhos, como
Alta Floresta, Alto Alegre, Nova Brasilândia, Novo Horizonte, Santa Luzia, São Francisco, etc, o
que representa uma população superior a 200.000 habitantes, segundo estimativa do IBGE para o
ano de 2013.

Conforme dados colhidos junto ao Cadastro de Contribuintes de ICMS/SEFAZ e à
Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Turismo, Ciência e Tecnologia, hoje, segundo
informações da Federação das Indústrias do Estado de Rondônia – FIERO, há mais de 08 ramos,
resultando na ampliação do mercado de trabalho e, consequentemente da carência de
profissionais qualificados.
De acordo com o gráfico a seguir, constata-se o percentual de distribuição industrial por
setor, crescente a cada dia, segundo dados da Federação das Indústrias de Rondônia – FIERO.

MADEIREIRO
ALIMENTÍCIO

7%

6%

18%

4% 3%

OUTROS
CONSTR. CIVIL

24%METALÚRGICO
MOVELEIRO
CONFECÇÕES

14%

MINERAIS NÃO METÁLICOS

24%

Pesquisas recentes, realizadas inclusive pela FIERO, o ramo que mais vem crescendo no
Estado de Rondônia, em especial na região da Capital Porto Velho e na Zona da Mata, onde é
localizado o município de Rolim de Moura, é o da Construção e Engenharia Civil.
O crescimento nas mencionadas regiões se justifica pelas obras de Usinas Hidroelétricas
de grande porte, na Capital, com capacidade de abastecimento para diversos Estados brasileiros,
e diversas outras de menor porte, na região de Rolim de Moura e municípios vizinhos, dada as
condições geográficas e climáticas.
Outro fator que fundamenta este crescimento é o constante surgimento de inúmeras obras,
inclusive obras de grande porte, no setor da construção civil habitacional e industrial, sendo que
dados preliminares indicam que este setor já alcançara ou está em vias de superar o ramo da
indústria de alimentos.
Como demonstração deste crescimento, basta fazermos um paralelo quanto ao número de
habitantes que havia em Rolim de Moura no ano de 2011, segundo censo do IBGE e os que
haviam no censo do mesmo Órgão em 2013, onde houve um salto de 51.142 para 55.357
habitantes, ou seja, um aumento de aproximadamente 8% na população, média esta muito
superior à média nacional, em menos de 2 anos.
Ademais, apenas em Rolim de Moura, segundo dados extraoficiais, aproximadamente 20
empresas do ramo da construção civil se instalaram nos últimos anos, e a mão de obra
especializada tem sido insuficiente para a demanda, tanto no que tange a trabalhadores, quanto e
especialmente, profissionais graduados na área da engenharia civil, o que resulta na importação
de muitos destes, bem como na saída de inúmeros moradores da região para grandes centros, a
fim de cursarem cursos do mencionado campo.

Assim, observa-se que o setor de construção civil é o terceiro maior, em vias de se tornar o
segundo maior, refletindo o alto índice de construções residenciais, comerciais e industriais dos
últimos anos, o que demonstra o desenvolvimento socioeconômico no Estado, onde se encontra
inserida a cidade de Rolim de Moura.
A realização de pesquisas e registros acerca do quantitativo de indústrias em Rondônia
passou a ser mais intensa a partir de 1982, ocasião em que entraram em funcionamento diversos
órgãos estaduais e foram iniciadas algumas pesquisas que permitiram conhecer melhor a mais
nova unidade da Federação. O levantamento de alguns desses registros possibilitou a elaboração
do gráfico a seguir, que apresenta a evolução dos quantitativos de estabelecimentos industriais no
período de 1984 a 2002.
Mediante o gráfico, nota-se maior concentração industrial não somente em cidades
situadas ao longo da BR 364, mas também em Rolim de Moura, caracterizando – se hoje como
um dos municípios mais industrializados do Estado de Rondônia.

Desta feita, verifica-se que o polo industrial de Rolim de Moura somado com dez
municípios circunvizinhos (Pimenta Bueno, Ji-Paraná, Cacoal, Espigão D´Oeste, Nova
Brasilândia, Alta Floresta, Alvorada D´Oeste, Presidente Médici e Ministro Andreazza)
representam 32,78% das indústrias de Rondônia, o que evidencia o potencial de crescimento da
região, segundo dados fornecidos pela FIERO/SEFIN. Outras características da cidade de Rolim
de Moura e municípios da Zona da Mata podem comprovar a potencialidade de expansão e
carência de profissionais qualificados atuando em diversas áreas:

CENSO COM DIVISÃO TERRITORIAL

Cidade

Habitantes
2013

PIB a Preço*
de mercado corrente

Alta Floresta d`Oeste

25.728

349.877,00

Alto Alegre dos Parecis

13.827

176.651,00

Alvorada do Oeste

17.399

193.958,00

Costa Marques

15.853

151.366,00

Nova Brasilândia d`Oeste

21.427

204.079,00

Novo Horizonte do Oeste

10.515

125.170,00

Parecis

5.447

122.745,00

Primavera de Rondônia

3.597

48.882,00

Rolim de Moura

55.357

792.969,00

Santa Luzia d`Oeste

8.887

166.279,00

São Felipe d´Oeste

6.219

83.322,00

São Francisco do Guaporé

18.265

241.124,00

São Miguel do Guaporé

23.668

402.908,00

Seringueiras

12.505

162.387,00

238.724

3.221.717,00

Total
* valores em reais

Este crescimento populacional e econômico demonstra a necessidade do estabelecimento
de cursos além dos já oferecidos, à exemplo Engenharia Civil, Educação Física, Enfermagem,
Serviço Social, Farmácia, Engenharia Elétrica, Biomedicina, Arquitetura e Urbanismo e Zootecnia,
e Tecnólogos de diversas áreas, pela Faculdade de Rolim de Moura é o quadro geral de alunos
da cidade e região, num total de quatorze municípios.
Esses municípios, segundo dados da SEDUC referentes ao ano de 2013, apresentam uma
população aproximada de 21.717 estudantes, conforme o quadro a seguir:
Categoria

Quantidade

Ensino Médio

12.476

Supletivo (presencial e semipresencial)

9.241

Total

21.717

Fonte: Setor de Censo Escolar 2013 - SEDUC/Rolim de Moura

Em relação aos municípios, segundo a Coordenadoria regional de Educação, em Rolim de
Moura, as categorias estudantis dividem-se da seguinte forma:
Municípios

Ensino

Supletivo

Total de Alunos

638

456

1.094

Alta Floresta do Oeste

1.327

1.159

2.486

Alvorada D´Oeste

1.042

984

2.026

629

539

1.168

1.332

521

1.853

Novo Horizonte

697

229

926

Parecis

384

117

501

Primavera de Rondônia

271

283

554

2.845

2.742

5.587

Santa Luzia d´Oeste

572

618

1.190

São Felipe d´Oeste

486

318

804

São Francisco do Guaporé

714

513

1.227

São Miguel do Guaporé

978

594

1.572

Seringueiras

561

168

729

12.476

9.241

21.717

Médio
Alto Alegre dos Parecis

Costa Marques
Nova Brasilândia

Rolim de Moura

Total

Constata-se que 21.717 estudantes cursaram ou estão cursando o ensino médio/supletivo,
e, consequentemente, dentro de curto prazo, deverão estar ingressando no Ensino Superior.
De acordo com quadro anterior, somente no município de Rolim de Moura há uma média
de 5.587 alunos, destacando-se que em um prazo aproximado de 3 a 5 anos, os alunos hoje
ingressos no ensino fundamental (em torno de 10.000) estarão aptos a ingressar no ensino
superior. Não obstante, a Zona da Mata conta com um total aproximado de 21.717 alunos,
acadêmicos em potencial da educação superior.
Assim, o contexto social, econômico e educacional descritos brevemente, aliados às
demandas do Estado de Rondônia e da Zona da Mata, justificam a relevância e necessidade
social da IES. A estrutura da FAROL também está alinhada, como afirmado, em função do
fortalecimento da prática indissociável do ensino, pesquisa a extensão, definindo uma filosofia de
trabalho que repousa na pesquisa integrada, a fim de obter níveis de qualidade de ensino cada
vez mais expressivos.

1.3 - MISSÃO INSTITUCIONAL
A FAROL é caracterizada como uma instituição educacional de nível superior particular,
dotada de autonomia administrativa e didático-científica, de gestão patrimonial e disciplinar, em
observância aos limites fixados pela legislação vigente, por seu Estatuto e pelo Regimento
Interno.
Assim, a Faculdade será estruturada e organizada com vistas a ministrar o ensino superior
de graduação e pós-graduação, a estimular e realizar pesquisas, além de exercer a extensão,
buscando nortear suas ações a partir dos referenciais que seguem:


A promoção humana através do desenvolvimento da ciência e da tecnologia no contexto

contemporâneo;


A formação do cidadão com reflexão crítica, compreensão e possibilidade de interferência

na sua realidade;


Livre discussão do ensino, da pesquisa e da extensão, a fim de atualizar, aprofundar e

promover a difusão da ciência e das artes;


Segundo princípio consagrado na Constituição de 1988, a adoção, pela Faculdade, do

pluralismo, tanto metodológico como ideológico, quando não antagônico, aos princípios
democráticos;



A transmissão e produção do saber levando em conta a prova do tempo para que não

venham os modismos substituir a objetividade pela novidade; desse modo, o saber será admitido
na medida em que promover a prática;


A ética da subjetividade, sobretudo nas ciências humanas, onde pode haver perigo do

voluntarismo;


Objetivos cognitivos do ensino pautados por uma tríplice dimensão: informação

comprovada, metodologia e combinatória ou lógica de inter-relação;


Promoção da integração dentro dos limites de ensino, para que a faculdade propicie

condições para uma resposta adequada ao desafio resultante do fracasso escolar atual;


Desenvolvimento de programas adequados para formação de profissionais e dirigentes da

educação competentes;


Criação de ambiente propício, de forma que, naturalmente, o saber ecológico e ambiental

se instale na consciência dos seres humanos;


Conscientização das necessidades, limites e condições ecológicas ambientais, para que,

no usufruto do saber e da tecnologia, atinja-se uma vida plena numa comunidade sadia;


Promoção da integração faculdade-empresa, visando ao desenvolvimento de tecnologias e

à promoção técnico-profissional;


Desenvolvimento cultural da comunidade, tornando-a um meio de desenvolvimento e

promoção social geral;


Acolhimento de novas descobertas científicas e tecnológicas, transformando-se em um

espaço para a criação do novo;


Visão da Faculdade como devir, pela busca do novo não o seu simples acompanhamento,

sendo este um dinamismo e fonte de inspiração imaginativa e criadora;


Não isolamento dos corpos acadêmico e do saber, pela formação de núcleos

multidisciplinares;


Avaliação constante da Instituição, de modo a dinamizar suas forças e a reduzir as

resistências ao seu pleno desenvolvimento;


Reconhecimento e formação dos valores humanos e universais, tais como autenticidade,

honestidade, honra, reciprocidade, lealdade, liberdade e respeito humano;


Ação subsidiária como pesquisa e estratégias de suporte ao planejamento educacional das

redes de ensino.
Sendo assim, o projeto da FAROL, ao propor o fortalecimento da prática
indissociável do ensino, pesquisa à extensão, define uma filosofia de trabalho que repousa
na pesquisa integrada, eleita com base sobre a qual será possível obter níveis de qualidade
de ensino cada vez mais expressivos; qualidade esta, que será revertida à comunidade sob

a forma de extensão, de modo a contribuir para a EDUCAÇÃO INTEGRAL DO SER
HUMANO, que entende por sua missão.

1.4 PRINCÍPIOS NORTEADORES (Permanentes)
1. Fundamentar-se no pluralismo de ideias e concepções pedagógicas;
2. Gerar, transmitir e disseminar o conhecimento, com padrões elevados de qualidade;
3. Promover a integração entre os diferentes níveis escolares;
4. Promover a interação permanente com a sociedade e com o mundo do trabalho;
5. Contribuir, por meio do processo educacional, para a formação de uma consciência ética
fundada no aperfeiçoamento intelectual, humanístico e espiritual do cidadão e no
desenvolvimento de uma capacidade crítica frente à sociedade e ao Estado;
6. Contribuir para o desenvolvimento científico-tecnológico, econômico, social, artístico e
cultural, calcados na dignidade da pessoa humana, nos valores sociais do trabalho, na
livre iniciativa, no pluralismo político e na solidariedade humana na construção da
sociedade e estruturação do mundo, da vida e do trabalho;
7. Possibilitar a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte, a
cultura e o saber;
8. Educar para a conservação e a preservação da natureza, inclusive por meio de projetos de
desenvolvimento sustentável;
9. Desenvolver ações permanentes de modo que um segmento cada vez maior da
comunidade de Rolim de Moura e da Zona da Mata possa usufruir, em todos os campos e
níveis do saber, dos benefícios das atividades desenvolvidas pela FAROL;
10. Manter a indissociabilidade da tríplice-função: pesquisa, ensino e extensão, sem perder de
vista sua função social;
11. Promover e facilitar a cooperação nacional e internacional;
12. Adotar a flexibilidade como característica de métodos, critérios e currículos, tendo em vista
o atendimento das peculiaridades regionais e da necessidade de integração dos
conhecimentos multidisciplinares;
13. Manter a unidade de patrimônio e administração, a fim de alcançar níveis superiores de
eficácia e eficiência, e um desenvolvimento harmônico da IES em seu conjunto;
14. Buscar a racionalidade no uso da infraestrutura física e dos recursos humanos e materiais
disponíveis, vedada a duplicação de recursos para fins idênticos ou equivalentes;
15. Assegurar a liberdade de ensino por meio das Coordenações de Curso e a liberdade de
pesquisa na Gerência de Pesquisa, Extensão e Desenvolvimento;

16. Formar profissionais empreendedores nas diferentes áreas do conhecimento, que estejam
aptos ao exercício profissional competente e à participação no desenvolvimento da
sociedade em que interagem;
17. Propiciar condições para a transformação da realidade da região, visando à justiça social,
com desenvolvimento sustentável.

1.5 DIRETRIZES PEDAGÓGICAS (Planejamento Pedagógico)

A Faculdade de Rolim de Moura - FAROL utilizará dentro do limite de sua autonomia para,
de maneira permanente, buscar a excelência acadêmica no exercício da tríplice-função: pesquisa,
ensino e extensão, centrando-se nas seguintes diretrizes:

1.5.1. IGUALDADE DE ACESSO
Diretriz 01
De acordo com o Artigo 26, § 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a
admissão à Educação Superior na FAROL está baseada no mérito, capacidade, esforços,
perseverança e determinação mostrados pelos jovens que buscam o acesso à Educação
Superior, adquiridos anteriormente no Ensino Médio.
Diretriz 02
O acesso à FAROL não permite qualquer discriminação com base em raça, sexo, idioma,
religião ou em considerações econômicas, culturais e sociais, nem tampouco em incapacidade
física.
Diretriz 03
A Faculdade de Rolim de Moura diversificará a igualdade de acesso e permanência, para
diferentes grupos sociais, cada vez mais diversificados, com base na relevância da educação, isto
é, em termos do ajuste entre o que a sociedade espera da FAROL e o que ela realiza.

1.5.2. O ENSINO DE GRADUAÇÃO
Diretriz 04

A FAROL deverá desenvolver uma nova visão e um novo paradigma de educação que
tenha o seu interesse centrado no estudante.
Diretriz 05
A FAROL deve levar o estudante a aprender para o futuro, ao longo de toda a vida,
organizando a aprendizagem em torno de quatro aprendizagens fundamentais:


aprender a conhecer;



aprender a fazer;



aprender a viver juntos, aprender a viver com os outros;



aprender a ser.

Diretriz 06
A Educação Superior na FAROL é baseada na relevância da educação, com ênfase na
qualidade, respeito às culturas e proteção ao meio ambiente e nas necessidades sociais da região
e do país. A Educação da FAROL almeja a criação de uma nova sociedade – não violenta e não
opressiva – constituída de indivíduos motivados e íntegros, inspirados pelo amor à humanidade e
guiados pela sabedoria, que busquem desenvolver-se plenamente no campo das relações sociais.
Diretriz 07
A FAROL procurará educar seus estudantes para que sejam cidadãos e cidadãs bem
informados e profundamente motivados, capazes de pensar criticamente e de analisar problemas
da sociedade,

de

procurar

soluções

aos seus problemas

e,

sobretudo,

de aceitar

responsabilidades sociais.

Diretriz 08
O currículo de cada curso deve estar em sintonia com a diretriz curricular nacional e
associado com novas metodologias de avaliação que levem em conta não somente memorização,
mas também as faculdades de compreensão, a habilidade para o trabalho prático (projetos), a
criatividade e o trabalho individual e em equipe, como também as demandas sócio-econômicoculturais da região;
Diretriz 09
Incentivar a iniciação científica e cultural e monitorias dos estudantes, com vistas a uma
ação transformadora da realidade regional da Zona da Mata, e incentivá-los à participação no
SEPA – Seminário Estudantil de Produção Acadêmica e da JIC – Jornada de Iniciação Científica,
com apresentação de trabalhos.

Diretriz 10
Criar novos ambientes de aprendizagem com a utilização de serviços de educação à
distância e sistemas virtuais capazes de reduzir distâncias e desenvolver sistemas de maior
qualidade em educação.
Diretriz 11
A Educação Superior da FAROL deve contemplar, em seus currículos, orientações para
atividades de estágios, laboratórios de práticas profissionalizantes, monografias e Trabalhos de
Graduação e outras atividades e competências fora do ambiente escolar, e de extensão de
serviços à comunidade.
Diretriz 12
A FAROL deve reforçar a cooperação com o mundo do trabalho, desenvolvendo, não só
novas habilidades profissionais, o senso de iniciativa, treinamentos, atualizações e reciclagem
profissional, como também a criação de novos trabalhos e a formação de empreendedores, a fim
de aumentar a empregabilidade e a renda familiar.
Diretriz 13
FAROL deve organizar-se para o acompanhamento dos egressos da Instituição e
constituir-se numa ação permanente de aferição, pertinência e qualidade dos cursos ministrados.
Diretriz 14
A FAROL deve criar um clima institucional de suporte ao estudante, favorecendo o seu
acesso às informações e aos recursos oferecidos pela IES, bem como prover um atendimento
acadêmico e administrativo ágil e de qualidade.
Diretriz 15
De acordo com as necessidades da região da Zona da Mata, sua área de atuação, ofertará
cursos sequenciais por campos do saber.
Diretriz 16
De acordo com as necessidades da região da Zona da Mata, ofertará programas especiais
de formação pedagógica.
Diretriz 17

A FAROL deve trabalhar para uma melhoria progressiva da infraestrutura, tais como,
laboratórios, equipamentos e a biblioteca.
Diretriz 18
A FAROL utilizará a autonomia universitária para buscar a excelência acadêmica por meio
de um corpo docente em tempo integral e parcial, predominantemente com titulação de Doutorado
e Mestrado, em atendimento à LDB – Lei nº 9.394/96.
Diretriz 19
Avançar na informatização da FAROL.

1.5.3. PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
Diretriz 20
Buscar, permanentemente, o avanço do conhecimento pela pesquisa institucionalizada e
promover a divulgação de seus resultados em revistas indexadas.
Diretriz 21
Aumentar, progressivamente, a oferta de Pós-Graduação Lato-Sensu e implementar por
meio dos Programas MINTER e DINTER a Pós-Graduação Stricto-Sensu, em nível de Mestrado e
Doutorado, credenciados pela CAPES-MEC, além dos cursos de Capacitação.
Diretriz 22
Funcionar, também, como agente de inovação, nas incubadoras e nas Associações
Comerciais e Industriais e Rurais da Zona da Mata, a fim de reforçar a cooperação com o mundo
do trabalho.
Diretriz 23
Atrair e aumentar, progressivamente, o corpo docente em tempo integral, voltado à tríplicefunção, pela contratação de jovens pesquisadores e consolidar a pesquisa institucional com
aumento da produção intelectual institucionalizada e de qualidade, mediante o estudo de temas e
problemas relevantes, tanto do ponto de vista científico e cultural, quanto regional e nacional.

1.5.4 – EXTENSÃO E PROJETOS SOCIAIS

Diretriz 24
Funcionar como agente de inovação, implantando incubadoras e nas Associações
Comerciais e Industriais e Rurais da Zona da Mata, a fim de reforçar a cooperação com o mundo
do trabalho.
Diretriz 25
Comprometer

a

comunidade

acadêmica:

alunos,

professores

e

funcionários

e

administração superior da FAROL, com o desenvolvimento social do país e, em especial, os
Municípios da Zona da Mata, sua principal área de atuação.

1.6 ÁREAS DE ATUAÇÃO (Atividades de Ensino)
A Faculdade de Rolim de Moura - FAROL tem uma atuação pautada no que dispõe o
Artigo 52 da Lei 9.394, de 20/dezembro/1996, como Instituição pluridisciplinar de formação dos
quadros profissionais de nível Superior, de pesquisa, de extensão, de domínio e cultivo do saber
humano. Seus cursos e programas estão compreendidos no elenco a seguir:


Graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o Ensino Médio ou equivalente e
que tenham sido classificados em processo seletivo;



Pós-Graduação, compreendendo programas de Mestrado e Doutorado, Especialização e
outros, abertos a candidatos diplomados em cursos de Graduação e que atendam aos
requisitos da FAROL;



Extensão, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos, em cada caso,
pela FAROL;



Sequenciais, por campo de saber, de diferentes níveis de abrangência, abertos a
candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos pela FAROL;

1.7 OBJETIVOS INSTITUCIONAIS
Os objetivos a seguir especificados devem orientar a atuação da Faculdade de Rolim de
Moura – FAROL, no período compreendido entre 2014 a 2018, esses objetivos não são numerus
clausus, e, portanto, não excluem outros advindos da decisão de seus Conselhos Superiores e
das Diretrizes Nacionais para o ensino superior.
São objetivos da FAROL:


Consolidar seu papel no desenvolvimento social e econômico local, regional e estadual;



Ampliar seus espaços de interlocução com a sociedade, particularmente nos campos da

engenharia, cultura, saúde, cidadania e educação, dirigindo suas funções acadêmicas de ensino,
pesquisa e extensão para o atendimento as demandas sociais;


Aumentar a participação dos Dirigentes, Coordenações e Docentes, em nível nacional e

local, de fóruns de discussão e definição de políticas públicas no âmbito da inclusão social e da
produção e difusão das ciências, da arte e da cultura;


Manutenção das parcerias com órgãos governamentais, empresas e organizações da

sociedade civil, para o desenvolvimento de Programas de interesse mútuo e de impacto social;


Assegurar alocação de recursos governamentais, por meio da articulação de suas

representações nos diversos Conselhos, Comitês e/ou Organizações de Fomento a projetos
acadêmicos;


Otimizar os recursos infraestruturais, materiais e financeiros, implementando estratégias

para utilização plena da capacidade instalada;


Fortalecer a atuação dos órgãos colegiados superiores na definição das macro-políticas

institucionais;


Promover revisão e atualização dos seus instrumentos normativos, de modo a favorecer o

alcance de um novo patamar de qualidade no exercício de suas funções acadêmicas e a
democracia interna da Instituição;


Aprimorar o estabelecimento de uma política de desenvolvimento de pessoas que

considere a essencialidade dos técnico-administrativos Técnico-Administrativos e Docentes para o
cumprimento das atividades-fim da Instituição;


Programar as políticas acadêmicas de integração do ensino, da pesquisa e da extensão

por meio de programas que envolvam, de forma indissociável, a produção e a socialização do
conhecimento à formação dos acadêmicos;


Continuar a promover a melhoria da qualidade de ensino, em todos os níveis;



Diversificar as atividades de ensino, em níveis de Graduação, de Pós-Graduação Lato

Sensu e Stricto Sensu ou de extensão, com a oferta de cursos à distância ou semipresenciais e
de cursos Sequenciais;


Enfatizar estratégias que favoreçam o acesso à Instituição de grupos sociais

tradicionalmente excluídos;


Manter a política de apoio ao corpo discente, baseada em equidade e justiça, incluindo

ações nos âmbitos social, acadêmico e cultural;


Ampliar as condições e estímulos para fortalecer a pesquisa pelo incentivo ao

desenvolvimento de programas inovadores, o intercâmbio com instituições nacionais e
internacionais, a crescente qualificação de pesquisadores e grupos de pesquisa, bem como a
divulgação do conhecimento produzido;



Consolidar a extensão universitária como interface da FAROL com segmentos da

sociedade e como espaço pedagógico de formação;


Implementar uma política de democratização da informação, por meio do fortalecimento de

um sistema qualificado de bibliotecas e de acesso ampliado a redes e bancos de dados existentes
e potencialmente disponíveis;


Promover uma inserção qualificada da Instituição no panorama acadêmico nacional e

internacional, pela difusão da sua produção científica, técnica e artística;


Fomentar a realização de atividades culturais, artísticas, esportivas e de lazer;



Ministrar o ensino para a formação de profissionais habilitados ao exercício das carreiras

públicas, profissões liberais, técnico-científicas, técnico-artísticas e de magistério, bem como de
trabalhos de cultura geral;


Solidificar o desenvolvimento na comunidade universitária de uma consciência ética,

valorizando os ideais de cidadania, responsabilidade e inclusão social;


Manter o desenvolvimento da produção de bens, processos, sistemas e tecnologias para

terceiros, possibilitando a captação de recursos e o desenvolvimento comunitário.

1.8 METAS INSTITUCIONAIS (Estratégias e Ações)
A partir da missão, finalidade e objetivos regimentais da FAROL, é necessário definir seus
objetivos estratégicos. Tais objetivos expressam uma situação e condição que a instituição
pretende apresentar ao final do período de 05 anos com a execução deste Plano de
Desenvolvimento Institucional, a partir da condição em que se encontra, e contando com
possibilidades reais de consecução. Tais objetivos representam o que será realizado para cumprir
a Missão Institucional.
As estratégias representam caminhos. São decisões destinadas a viabilizar os objetivos
propostos e que compõem um conjunto de orientações para a ação. Elas demonstram como a
instituição vai usar seus recursos, pontos fortes e oportunidades para atingir os resultados
pretendidos.
As ações representam atividades específicas, necessárias à consecução dos resultados
esperados. Elas pretendem indicar claramente o que deve ser feito, de acordo com as estratégias
delineadas.
Para o período 2009-2013, as estratégias e ações propostas neste Plano de
Desenvolvimento Institucional são:

1.8.1. Da área de Ensino
Estratégias:


Consolidar a política de expansão da FAROL;



Fomentar a articulação do ensino com a pesquisa e a extensão;



Fomentar a flexibilização curricular;



Fomentar a criação e implantar de instrumentos e mecanismos de Educação à Distância,

próprios ou por meio de convênios;


Ampliar as parcerias com os setores públicos, privado e terceiro setor.

Ações:


Reavaliar, reestruturar e realocar os campi de acordo com suas demandas;



Regulamentar a participação discente em projetos de pesquisa e extensão como

atividades curriculares dos cursos, que integrem o histórico do aluno (atividades complementares);


Ampliar e atualizar o acervo bibliográfico do sistema de bibliotecas;



Instalar, adequar e modernizar os laboratórios de apoio ao ensino;



Promover a discussão sobre a flexibilização curricular e sua regulamentação;

1.8.2. Do Ensino Superior
I. Revitalizar a graduação na FAROL
Estratégias:


Avaliar, reformular e atualizar os cursos, com foco na interdisciplinaridade, flexibilidade e

novas tecnologias de ensino;


Intensificar a ampliação do processo de formação docente, dando especial atenção ao

incremento da titulação e ao aperfeiçoamento das práticas pedagógicas.

Ações:


Promover a revisão dos projetos políticos-pedagógicos dos cursos e a proposição de

novos cursos;


Regulamentar a participação discente em projetos de pesquisa e extensão como

atividades curriculares dos cursos, que integrem o histórico do aluno (atividades complementares);



Consolidar o processo de avaliação interna dos cursos de graduação, com publicação

anual dos resultados e sugestões de melhoria.

II. Ampliar o número de vagas por meio da criação de novos cursos de graduação, orientados
para as características e demandas regionais.
Estratégias:


Implantar novos cursos a partir da vocação do local a ser atendido;



Suspender a realização de cursos cuja demanda já se encontra satisfeita ou em

recuperação;


Viabilizar alternativas de financiamento dos cursos de graduação;



Elaborar, implantar e implementar política institucional para a Educação à Distância próprio

ou em parceria.

Ações:


Criar novos cursos na área da Saúde, das Ciências Humanas, Exatas e Sociais Aplicadas,

priorizando a descentralização das atividades;


Criar novos cursos de graduação (Bacharelado, Licenciatura, Tecnólogo e Sequencial) que

aproveitem as competências e infraestrutura existentes e cursos já instalados, buscando
alternativas para ampliação e melhoria dos insumos básicos necessários a seu funcionamento;


Criar estrutura para Educação a Distância usando tecnologia e estrutura dos campi

existentes;


Implantar um projeto piloto de graduação à distância;



Suspender o funcionamento de cursos cujos profissionais a demanda encontra-se

superada.

III. Ampliar o acesso ao ensino superior com a criação de programas específicos de formação.
Estratégias:



Implementar e ampliar a oferta de cursos sequenciais nas diversas áreas do

conhecimento, a partir da vocação e demanda regional;


Inserir alunos dos cursos de licenciatura em projetos de cursos para nivelamento de

conhecimentos adquiridos pelos alunos do Ensino Médio, de acordo com os Parâmetros
Curriculares Nacionais;


Criar cursos de formação superior específicos, de acordo com a demanda regional,

comprovada segundo os critérios estabelecidos pela FAROL;

Ações:


Implementar projetos de cursos sequenciais, priorizando áreas afins à engenharia, saúde,

educação e desenvolvimento regional, aproveitando a área de atuação dos cursos existentes;


Realizar estudos para demonstrar as principais demandas da região quanto à formação

superior e propor projetos de formação específica para atendê-las;


Implantar projetos e programas específicos de formação de recursos humanos em parceria

com instituições públicas, privadas e do terceiro setor;


Ampliar um fundo rotativo (bolsas e incentivos) para apoiar a formação de nível superior na

FAROL, para alunos carentes da região;

1.8.3. DA PÓS-GRADUAÇÃO
I. Consolidar os programas de pós-graduação Lato Sensu na FAROL.

Estratégias:


Efetivar e dar constância à realização dos cursos oferecidos;



Implantar novos cursos de Pós-Graduação Lato Sensu, priorizando áreas ainda não

contempladas;


Vincular os cursos de Pós-Graduação aos grupos de pesquisa;



Divulgar os cursos e resultados dos mesmos.

Ações:


Incrementar a qualificação docente através da criação de novos programas de Lato Sensu

Interinstitucional;



Criar calendário único de oferta dos cursos de Pós-Graduação Lato Sensu;



Facilitar a criação de novos cursos, em outras localidades, a partir da demanda e vocação

local, simplificando e padronizando o processo de gestão do curso;


Planejar a realização alternada de cursos de Pós-Graduação Lato Sensu em diferentes

municípios da área de inserção da FAROL;


Criar regulamento mínimo padrão para todos os cursos de Pós-Graduação da FAROL;



Avaliar os programas já realizados e em realização, através de pesquisa com alunos e ex-

alunos;


Fomentar a criação de associações de ex-alunos dos cursos de Pós-Graduação como

forma de divulgação e educação continuada;


Criar plano de divulgação intensiva dos programas de Pós-Graduação existentes ou que

forem criados.


Regulamentar a realização de pesquisas na Pós-Graduação Lato Sensu (artigos) e Stricto

Sensu, vinculando-as aos grupos de pesquisa existentes e suas linhas.

II. Implantar programas de Pós-Graduação Stricto Sensu.
Estratégias:


Consolidar parcerias para titulação de professores;



Criar programas interdisciplinares;



Vincular os programas de Pós-Graduação Stricto Sensu aos grupos de pesquisa.

Ações:


Incrementar a qualificação docente através de programas de Mestrado Institucional e

parcerias em programas de Mestrado Interinstitucional (MINTER) e de programas de doutorado
interinstitucional (DINTER);


Elaborar projetos de programas de Pós-Graduação Stricto Sensu para cada uma das

áreas do conhecimento da FAROL.

1.8.4. DO ENSINO MÉDIO E FUNDAMENTAL
I Ampliar a integração do ensino médio e fundamental com a graduação da FAROL.
Estratégias:



Implementar a participação de alunos da graduação e pós-graduação nos cursos do

ensino médio e fundamental;


Criar o Colégio de Aplicação da FAROL, especialmente, com a implantação dos cursos de

Licenciatura.

Ações:


Rever a estrutura de realização dos cursos do ensino médio e fundamental, integrando-os

as Coordenações afins da FAROL;


Elaborar projeto de implantação do Colégio de Aplicação da FAROL e identificar parcerias

para viabilizar sua instalação;


Implantar o Colégio de Aplicação da FAROL.

II. Implementar e descentralizar a oferta de cursos profissionalizantes.
Estratégias:


Definir novos cursos através de levantamento de demanda;



Realizar cursos em outros locais, com base em parcerias;



Realizar cursos específicos para instituições públicas e/ou privadas.

Ações:


Firmar convênios e parcerias junto às instituições públicas e privadas para capacitação de

recursos humanos de nível técnico;


Elaborar e implementar projetos de cursos de nível médio que atendam à demanda local;



Elaborar e implementar cursos de nível médio em outros municípios da região,

aproveitando a estrutura dos campi já instalados.

1.8.5 DA ÁREA DE PESQUISA
I. Instalar o Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu na FAROL
Estratégias:


Ampliar e reforçar os grupos de pesquisa;



Priorizar a pesquisa voltada para a solução de problemas regionais;



Ampliar o intercâmbio científico nacional e internacional;



Captar financiamentos e programas de incentivo.

Ações:


Criar mecanismo de acompanhamento e apoio sistemático aos grupos de pesquisa;



Criar sistemática de controle institucional da atividade e produção científica;



Ampliar os instrumentos alternativos de valorização e incentivo ao docente envolvido com
atividades de pesquisa;



Fomentar e apoiar a realização de projetos de mestrados interinstitucionais (MINTER) e
doutorados interinstitucionais (DINTER);

II. Implementar a produção científica da FAROL junto aos órgãos de fomento
Estratégias:


Ampliar e reforçar os grupos de pesquisa;



Aumentar a produção científica;



Fomentar a realização e divulgação de eventos científicos internos e externamente.

Ações:


Simplificar os processos de apresentação e controle de projetos de pesquisa junto à
Gerência de Pesquisa, Extensão e Desenvolvimento;



Facilitar a publicação da produção científica dos docentes na Revista da FAROL;



Criar mecanismo de acompanhamento e apoio sistemático aos grupos de pesquisa;



Facilitar e incentivar o envolvimento de alunos em projetos de iniciação científica;



Facilitar a participação de docentes e discentes em congressos científicos.



Ampliar os instrumentos alternativos de valorização e incentivo ao docente envolvido com

atividades de pesquisa;


Criar e implementar projeto de empreendedorismo científico e incubadora de base

empresarial na FAROL.

CURSOS

LINHAS DE PESQUISA

ADMINISTRAÇÃO
EMPRESAS

CIÊNCIAS
CONTÁBEIS





Estratégia, Competitividade e Inovação.
Teoria da Organização.
Gestão Pública.








Contabilidade Ambiental e Social;
Auditoria e Perícia Contábil;
Contabilidade na Gestão Pública;
Custos e Controladoria;
Ensino da Contabilidade;
Contabilidade Agrícola, Cooperativas e Agroindústrias;

- Estado, Direito e Justiça.

- Democracia e Cidadania.
DIREITO

- Direito Privado contemporâneo e novos direitos.
- Direito ambiental material e a sustentabilidade.
.

PSICOLOGIA


Psicologia do Trabalho e das Organizações.

Psicologia Clínica e Psicologia da Saúde (tratamento e prevenção
psicológica).

Psicologia Escolar e Processos Educativos.
-

SISTEMA DE
INFORMAÇÃO
PEDAGOGIA







Redes de Computadores
Informática na Educação
Engenharia de Software
Banco de Dados
E-Business




Leitura
Avaliação

Linhas Instituídas pela Resolução Normativa nº 004/2007 - CEPEX (Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão)

PROJETOS ENCAMINHADOS AOS ORGÃOS DE FOMENTO
CURSO

ANO

PROTOCOLO

ENTIDADE/FOMENTO

2007

8368696806022598

CNPq – Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e
Tecnológico

2008

6494512958232244

CNPq – Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e
Tecnológico

2008

1676589961486978

CNPq – Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e
Tecnológico

2008

0014867592540634

MCT – Ministério da Ciência e
Tecnologia

PSICOLOGIA

CIÊNCIAS
CONTÁBEIS

CNPq – Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e
Tecnológico

DIREITO

2008

MJ - Ministério da Justiça

PROJETOS - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

CURSO

ADMINISTRAÇÃO
EMPRESAS

PSICOLOGIA

PROJETO

ANO

“Análise do impacto social no programa Bolsa Família
em Rolim de Moura”

2008

“As competências e habilidades de coordenadores de
cursos sob a visão dos acadêmicos”

2008

“Alcoolismo e desagregação familiar”

2008

“Abuso sexual: Manifestação do transtorno póstraumático”

2008

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – instalado por meio da Resolução Normativa nº
04/2007 do CEPEX (Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão) e estabelecido a Bolsa de Iniciação Científica por
meio da Resolução Normativa 01/2007 do CONDEF (Conselho Deliberativo e Fiscal).

PROJETOS - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DE ELABORAÇÃO
SERIADA ANUAL – TODOS OS CURSOS
SEMANA DO CURSO
INTERDISCIPLINAR
FAROL SOCIAL
FAROL INTEGRAÇÃO
INICIAÇÃO CIENTÍFICA

1.8.6 DA ÁREA DE EXTENSÃO

I. Consolidar a extensão como instrumento de integração da comunidade com a FAROL.

Estratégias:



Inserir a comunidade na discussão das ações de extensão da FAROL;



Fomentar a participação dos acadêmicos nas atividades de extensão da FAROL;



Fomentar a integração intra-coordenação na realização das atividades de extensão;



Realizar atividades de acordo com os interesses explícitos da comunidade e competências

da FAROL;


Atuar como agente de execução de programas e projetos públicos junto à comunidade

regional.

Ações:



Realizar reuniões periódicas com os Coordenadores/Docentes para identificar e propor

projetos de extensão a partir dos interesses da comunidade;


Realizar reuniões periódicas com os representantes discentes para identificar e propor

projetos de extensão a partir dos interesses da comunidade;


Criar um banco de informações sobre projetos e programas públicos, privados e do

terceiro setor nos quais a FAROL pode atuar;


Criar um portfólio de programas, projetos e atividades de extensão para divulgação interna

e externa.


Formar parcerias interinstitucionais, especialmente com outras IES;



Valorizar a cultura regional, especialmente por meio da promoção de eventos e programas

e projetos orientados para a mobilização cultural das comunidades;

CURSO

PROJETO
FEIRA DA LUA (arte, cultura,
entretenimento e negócios)

TURISMO

ANO
gastronomia,

Contribuir para o fortalecimento econômico e social da população;
possibilitar o desenvolvimento sustentável da região; sensibilizar a
comunidade da importância do Turismo como alternativa de
crescimento e desenvolvimento sustentável; proporcionar um
espaço onde seja possível oferecer à população lazer e
entretenimento; promover e valorizar a imagem da região como
destino de cultura, lazer e negócios; congregar as entidades e
empresas públicas e privadas; fazer com que os produtores dos
mais diferentes tipos de portes possam descobrir nichos e/ou
segmentos de mercado para seus produtos.

2005
2006
2007

GINCANA CULTURAL
Envolver e integrar todos os participantes: acadêmicos,
professores e comunidade; valorizar o resgate da cultura local;
propiciar o enriquecimento sociocultural; oferecer entretenimento;
fortalecer a autoestima da comunidade me geral; propiciar a troca
de experiências à prática da cidadania.

ADMINISTRAÇÃO
CONTÁBEIS
TURISMO
PSICOLOGIA

2006
2008

FAROL SOCIAL
Promoção da responsabilidade social da Instituição de forma
personalizada e sistemática, por intermédio da prestação de
serviços de diversas naturezas para a comunidade carente.

ORIENTAÇÃO AOS PRODUTORES RURAIS
ACERCA DOS ASPECTOS TRIBUTÁRIOS

2007
2008

CIÊNCIAS
CONTÁBEIS

Realizar pesquisa direta no município com o objetivo de
esclarecer aos produtores rurais, pontos importantes relacionados
a aspectos tributários no tocante ao ICMS e IRPF. De acordo com
os princípios que nortearam a implantação deste projeto em Rolim
de Moura, a pesquisa não deve se restringir à produção de um
simples cadastro de famílias a serem beneficiadas, mas deve
envolver reflexões críticas e um processo cuidadoso de
acompanhamento e avaliação do Projeto de forma a garantir que
os produtores rurais se apropriem dos conhecimentos específicos
sobre o Imposto sobre operações relativas à circulação de
Mercadorias, prestação de serviços de transporte e comunicações
e comunicação - ICMS relacionados à atividade rural, como:
incidência, não incidência, imunidade, isenção, suspensão,
deferimento, obrigação principal e obrigações acessórias;
demonstrar aos produtores rurais os corretos procedimentos ao
cumprimento das obrigações pertinentes ao ICMS, principalmente:

2007

- inscrição no CAD/ICMS Produtor Rural do Estado de Rondônia;

2008

- emissão de documentos fiscais; pagamentos, deferimentos,
isenção, suspensão do crédito tributário.

ADMINISTRAÇÃO

CICLOS DE PALESTRAS

CONTÁBEIS

Subsidiar debates coletivos com profissionais de diversas áreas
de formação aos acadêmicos dos diversos cursos, de modo que
os encontros contribuam para a formação continuada dos
mesmos. Proporcionar aos acadêmicos a interlocução com
profissionais de diversas áreas do conhecimento, contribuindo
para a construção de uma visão crítica e reflexiva da realidade
social.

PSICOLOGIA
DIREITO

2007
2008

Todos os Programas acima indicados continuaram sendo aplicados no decorrer do
quinquênio 2009/2013. Novas ações foram implementadas considerando a proposta de inserção
constante de programas de extensão.

1.8.7 DA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
I. Consolidar a gestão participativa e colegiada
Estratégias:


Reforçar o papel e função dos órgãos colegiados, em todos os níveis;



Utilizar instâncias consultivas à gestão, em todos os níveis;



Utilizar sistema de informações como instrumento de participação.

Ações:



Atuar na criação de identidade entre órgãos colegiados e interesses dos representados;



Fomentar a revitalização dos órgãos de representação estudantil;



Destacar e divulgar as ações autônomas positivas realizadas pelos órgãos colegiados;



Implantar calendário de reuniões periódicas do CONDEF e do CEPEX com representantes

dos órgãos colegiados, em todos os níveis, para acompanhamento da gestão da FAROL.


Implantar um sistema efetivo de captação e divulgação de informações na FAROL.

II. Otimizar processos administrativos burocráticos.
Estratégias:


Racionalizar e padronizar os processos;



Redimensionar e capacitar os técnico-administrativos;



Implantar controle de qualidade de processos.

Ações:


Realizar levantamento dos processos críticos da FAROL, de maior insatisfação da

comunidade acadêmica e criar grupo de revisão dos mesmos;


Atualizar e readequar os regulamentos da FAROL;



Implantar a intranet e utilizar o Sistema de Informações da FAROL como instrumento de

gestão de processos;


Implantar sistema de elaboração de relatórios e controle de atividades informatizado,

através da intranet/internet;


Realizar treinamentos específicos dos técnico-administrativos, utilizando as competências

dos próprios departamentos da FAROL, para melhorar a realização das atividades e a qualidade
no atendimento ao público interno e externo;


Criar parâmetros e indicadores de desempenho para as atividades burocráticas na FAROL

e implementar mecanismos de controle a partir dos mesmos;


Implantar a padronização visual para a FAROL.

III. Melhorar o desempenho dos técnico-administrativos da FAROL.
Estratégias:


Reestruturar a área de gestão de recursos humanos, tornando-a mais estratégica;



Redimensionar a necessidade de recursos humanos nos diversos setores da FAROL;



Ampliar o envolvimento dos técnico-administrativos com as atividades realizadas e com a
FAROL.

Ações:


Criar procedimentos padronizados de integração, desenvolvimento e avaliação dos

recursos humanos da FAROL;


Rever a distribuição de tarefas e técnico-administrativos na FAROL, principalmente nas

atividades administrativas meio;


Realizar campanhas de valorização do técnico-administrativo, ressaltando datas e eventos

específicos, em cada semestre;


Facilitar a implementação de programas de capacitação docente através de parcerias com

outras instituições de ensino superior;


Realizar treinamentos específicos dos técnico-administrativos, utilizando as competências

dos próprios departamentos da FAROL, para melhorar a realização das atividades e a qualidade
no atendimento ao público interno e externo;


Implantar programas na área de educação, saúde e lazer para a família dos técnico-

administrativos da FAROL;


Implantar o plano de carreira na IES, como suporte à valorização dos técnico-

administrativos;

1.8.8 DA ÁREA DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
I. Consolidar a avaliação institucional como um instrumento de revisão, correção e construção
dinâmica do PDI
Estratégias:


Consolidar a Avaliação Institucional na FAROL;



Reforçar o papel construtivo e de replanejamento da Avaliação Institucional;



Tornar a construção/revisão do PDI uma atividade do calendário da IES.

Ações:


Agilizar o processo de consolidação da avaliação institucional, em todas as suas fases;



Padronizar relatórios e procedimentos de controle na IES;



Criar comissão permanente de acompanhamento, avaliação e revisão do PDI, responsável

pela consolidação de informações e revisão dos objetivos e ações previstas no PDI;


Realizar campanha de divulgação do PDI e do processo de construção do mesmo, visando

envolver mais intensivamente a comunidade na sua elaboração;


Criar sistema informatizado de captação e tratamento de dados que facilite a análise dos

objetivos e proposições definidas no PDI e sua efetiva realização.

2. PLANEJAMENTO E GESTÃO INSTITUCIONAL

2.1 OBJETIVOS E METAS ESPECÍFICOS
Para o quinquênio 2014-2018, foram estabelecidas as diretrizes e metas a seguir descritas,
por área:
2.1.1 ENSINO DE GRADUAÇÃO
Para o ensino de graduação, as diretrizes estabelecidas são:


Melhorar a qualidade do ensino de graduação;



Promover a imagem da instituição;



Reduzir a evasão escolar;



Reduzir a repetência escolar;



Articular o ensino, às necessidades do mercado, quanto à formação profissional;



Aprimorar a realização das cerimônias de colação de grau;



Buscar melhorar os conceitos dos cursos nas avaliações externas;



Ampliar o acesso aos cursos de graduação;

As metas previstas para o alcance das diretrizes propostas até 2018 são:


Consolidar os cursos de Pedagogia e História;



Implantar até 10 novos cursos de graduação;



Elevar em 600 o número de vagas em cursos de graduação;



Ampliar para 95% o preenchimento de vagas residuais nos cursos de graduação;



Aprimorar o processo de Auto-Avaliação em todos os cursos de graduação;



Instituir até 2015, o sistema de matrícula semestral, via “on line”;



Consolidar o Programa de Bolsas de Monitoria;



Publicar, anualmente, o Manual do Estudante;



Implantar a publicação, semestral, do catálogo de cursos de graduação;



Implantar Bolsas de Financiamento próprio e o Programa de Bolsa Rotativa.

2.1.2 PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA
As diretrizes para a Pós-graduação e a Pesquisa compreendem:


Dar continuidade à melhoria de ensino de Pós-Graduação Lato Sensu;



Incentivar a ampliação de vagas no ensino de Pós-Graduação Lato Sensu;



Estimular a participação de discentes em Programas de Iniciação Científica;



Divulgar os resultados da pesquisa científica;



Melhorar as condições de acesso às informações científicas e tecnológicas.

As metas previstas para o quinquênio 2014-2018, são:


Elevar em 50% a oferta de cursos de Pós-Graduação Lato Sensu;



Aprimorar até 2018, o sistema informatizado de registros acadêmicos dos cursos de PósGraduação Lato Sensu;



Instalar parcerias visando a implantação de cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu,

INSTITUCIONAL, MINTER e/ou DINTER;


Ampliar em 20% a participação de discentes em projetos de pesquisa através de grupos
de pesquisa e iniciação científica;



Ampliar em 15%, o número de bolsas para alunos de Pós-Graduação Lato Sensu;



Aprimorar até 2015, a publicação da Revista da FAROL, Consolidar até 2015 a Revista
“Lúmen Júris” (Direito) e manter as parcerias com os encartes de Educação dos jornais
estaduais.

2.1.3 EXTENSÃO E CULTURA
As diretrizes previstas para as atividades institucionais de extensão e cultura são as
seguintes:


Reestruturar as ações de extensão institucionais;



Implantar sistema “on line” para cadastramento de projetos de extensão;



Promover cursos e ações de extensão universitária;



Disponibilizar o acesso à comunidade, dos conhecimentos gerados nas áreas de ensino,

pesquisa e extensão;


Estimular e apoiar as iniciativas culturais e desportivas da comunidade.

As metas previstas para as ações/programas de extensão institucionais, são:


Ampliar em 30%, anualmente, as ações de extensão, a partir de 2014;



Consolidar o calendário/agenda de eventos da FAROL;



Continuar prestando assessoria/consultoria técnica contábil aos produtores rurais, no

período de 2014 a 2018;


Prestar serviços de Palestra e Capacitação às escolas e demais órgãos públicos;



Realizar convênios/parcerias com as Associações Comerciais e Industriais, assim como,

com as Câmaras dos Dirigentes Lojistas, para a realização de consultorias e apoio à gestão
empresarial por meio da FAROL Júnior.

2.1.4 RECURSOS HUMANOS
As diretrizes para a área de desenvolvimento de pessoal, incluem:


Aprimorar a qualidade e a eficiência dos serviços prestados.

As metas a serem alcançadas no período de 2014 a 2018, são:


Capacitar/treinar, 85% dos colaboradores técnico-administrativos;



Readaptar funcionalmente, 10%, dos colaboradores técnico-administrativos;

2.1.5 PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
Nas áreas de Planejamento e Administração, as principais diretrizes para o quinquênio
2014-2018, são:


Reestruturar a estrutura administrativa, de Secretaria e acadêmica da FAROL;



Aprimorar a elaboração e a execução do orçamento institucional;



Implantar sistema de informações gerenciais;



Aperfeiçoar os indicadores de desempenho institucionais;



Aperfeiçoar os processos e métodos gerenciais de gestão.

As metas a serem alcançadas nessas áreas são:


Continuar acompanhado, mensalmente, a execução orçamentária;



Aprimorar, a partir de 2015, sistema de informações gerenciais;



Otimizar em até 30%, o uso dos recursos institucionais;



Informatizar, a partir de 2015, o controle dos processos administrativos;



Consolidar o Plano de Desenvolvimento Institucional;



Promover a reavaliação do planejamento e do PDI de forma atender aos padrões de

qualidade estabelecidos interna e externamente.

2.2 ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ACADÊMICA
2.2.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E INSTÂNCIAS DE DECISÃO
De acordo com o artigo 2º, do Título II (Da Estrutura e Organização), Capítulo I (Dos
Órgãos e do seu Funcionamento)
administrativamente da seguinte forma:

do Regimento

Interno, a FAROL está estrutura

Sociedade Rolimourense de Educação e Cultura Ltda.
Faculdade de Rolim de Moura - FAROL

REGIMENTO INTERNO

ROLIM DE MOURA - 2013.

TÍTULO I
DA FACULDADE E SEUS OBJETIVOS
Art. 1º - A Faculdade de Rolim de Moura (FAROL), com limite territorial de atuação circunscrito no
Município de Rolim de Moura, Estado de Rondônia, estabelecimento isolado de ensino superior,
mantida pela Sociedade Rolimourense de Educação e Cultura Ltda., adiante apenas denominada
Mantenedora, pessoa jurídica de direito privado, com fins lucrativos, com sede e foro na cidade de
Rolim de Moura, Estado de Rondônia, é registrada na forma da Lei.
§1º - A Faculdade de Rolim de Moura (FAROL), doravante denominada somente Faculdade, regese pelo presente Regimento Interno, pela legislação de ensino superior e, no que couber, pelo
Estatuto da Mantenedora.
§2º - A Faculdade de Rolim de Moura (FAROL), como instituição educacional, destina-se a
promover a educação, sob múltiplas formas e graus, a ciência e a cultura geral, têm por finalidade:
I – estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento
reflexivo;
II – formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em setores
profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua
formação contínua;
III – incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao desenvolvimento da
ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o
entendimento do homem e do meio em que vive;
IV – promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem
patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, da publicação ou de outras
formas de comunicação;
V – suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a
correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa
estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração;
VI – estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e
regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de
reciprocidade; e
VII – promover a extensão, aberta à participação da população, visando a difusão das conquistas
e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na
instituição.
TÍTULO II

DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO
CAPÍTULO I
DOS ÓRGÃOS E DO SEU FUNCIONAMENTO
Art. 2º - A Administração da Faculdade é formada pelos Órgãos Executivos, compreendendo a
seguinte estrutura organizacional:
I – Conselho Deliberativo e Fiscal (CONDEF);
II – Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPEX);
III – Diretor Geral;
IV – Direção Acadêmica;
V – Departamento de Controle Acadêmico;
VI - Departamento de Recursos Humanos;
VII - Departamento Administrativo;
VIII - Departamento Financeiro;
IX – Departamento de Contabilidade;
X - Departamento de Pesquisa, Extensão e Desenvolvimento;
XI - Departamento de Pós-Graduação “Lato Sensu” e “Stricto Sensu”;
XII – Biblioteca;
XIII - Departamento de Tecnologia da Informação;
XIV - Departamento de Publicização;
XV – Coordenação Pedagógica;
XVI – Colegiado de Cursos;
XVII – Coordenações de Cursos;
XVIII – Instituto Superior de Educação;
SEÇÃO I
DO CONSELHO DELIBERATIVO E FISCAL (CONDEF)

Art. 3 – O Conselho Deliberativo e Fiscal (CONDEF), órgão máximo de deliberação da Faculdade,
é constituído:
I - pelo Presidente da Mantenedora, seu presidente nato;
II – pelos Gerentes: Gestão de Pessoas, Gestão Patrimonial e o Financeiro;
III – pelo Gerente de Pesquisa e Desenvolvimento;
IV - pelo Diretor Geral da Faculdade;
V – pelo Diretor Acadêmico;
VI – pela Gerência da Divisão Estudantil;
VII - por um representante Docente, escolhido por seus pares;
VIII – por um representante Discente, escolhido por seus pares;
IX - por um representante da Mantenedora, por ela indicado;
X - por um representante da sociedade local, indicado pelo Presidente do Conselho.
§ 1º - O mandato do representante previsto no inciso IV é de quatro anos, podendo ser rescindido
e/ou reconduzido, conforme decisão do Conselho Administrativo.
§ 2º - O mandato do docente tem a duração de um ano, podendo ser reconduzido.

§ 3º - O mandato do representante estudantil tem a duração de um ano, sem direito a recondução.

Art. 4º - Compete ao Conselho Deliberativo e Fiscal:
I - Decidir, em instância final, sobre a criação e organização de cursos de graduação e
programas de educação superior, fixando-lhes as vagas anuais;
II - autorizar o funcionamento de cursos de pós-graduação;
III - fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes;
IV - estabelecer planos, programas e projetos de pesquisa científica, produção artística e
atividades de extensão;
V - elaborar e reformar o seu Regimento Interno, em consonância com as normas gerais
atinentes;
VI - regulamentar as atividades de todos os setores da Faculdade;
VII – deliberar sobre contratos, acordos e convênios que lhe forem submetidos pelo Diretor;
VIII - aprovar o orçamento e o plano anual de atividades da Faculdade;
IX - decidir os recursos interpostos de decisões dos demais órgãos;
X - deliberar sobre o relatório anual da Diretoria;
XI - aprovar medidas que visem ao aperfeiçoamento e desenvolvimento das atividades da
Faculdade;
XII – aprovar alterações no Plano de Carreira e Capacitação Docente (PCCD);
XIII - deliberar, em instância final, sobre normas e instruções para o processo de avaliação
institucional;
XIV - decidir sobre a concessão de dignidades acadêmicas;
XV - decidir sobre os assuntos que lhe sejam submetidos pelo Diretor;
XVI - exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei e neste Regimento Interno.
Parágrafo Único - As deliberações previstas nos incisos I e V dependem de autorização do
órgão federal competente, e/ou órgãos auxiliares para serem implementadas.

SEÇÃO II
DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO (CEPEX)
Art. 5º - O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPEX), órgão técnico de coordenação e
assessoramento, em matéria de ensino, pesquisa e extensão é constituído:
I - pelo Diretor Geral, seu Presidente;
II – por um representante da Mantenedora, indicado por seu Presidente;
III – pelos Coordenadores de cursos de Graduação (Licenciatura e Bacharelado);
IV – pelo Coordenador de Pós-Graduação;
V – pelo Gerente de Pesquisa, Extensão e Desenvolvimento;
VI – por um representante da sociedade, indicado pelo Conselho Deliberativo e Fiscal;
VII – pelo Diretor Acadêmico;
VIII – pela Coordenação Pedagógica;
IX – pela Gerência da Divisão Estudantil;
X - por um representante do corpo discente, indicado pelo Diretório Acadêmico.
Parágrafo Único - O mandato dos representantes é de um ano, podendo ser reconduzidos.

Art. 6º - Compete ao CEPEX:
I – deliberar sobre o projeto pedagógico-institucional da Faculdade e sobre os projetos
pedagógicos dos cursos de graduação e pós-graduação;
II – emitir parecer nos processos sobre a criação de cursos de graduação ou pós-graduação e de
fixação das vagas iniciais;
III – regulamentar o funcionamento dos cursos sequenciais, de graduação, de pós-graduação lato
e/ou stricto sensu e de extensão;
IV – emitir parecer sobre toda matéria didático-científica, além de aprovar medidas para a
melhoria da qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão;
V – fixar normas para ingresso, promoção, aplicação de penalidades, premiação, suspensão ou
dispensa de professor;
VI – regulamentar o desenvolvimento de estágios supervisionados, trabalhos monográficos de
graduação e atividades complementares;
VII – opinar sobre normas ou instruções para avaliação institucional e pedagógica da Faculdade e
de suas atividades de ensino, pesquisa e extensão;
VIII – deliberar o calendário acadêmico anual;
IX – disciplinar a realização do processo seletivo, para ingresso nos cursos sequenciais, de
graduação e de pós-graduação;
X – regulamentar as atividades de pesquisa e de extensão e deliberar sobre projetos e programas
que lhe forem submetidos pelo Diretor, com parecer da coordenadoria do curso respectivo;
XI – fixar normas complementares a este Regimento Interno, relativas ao ingresso do aluno, ao
seu desenvolvimento e diplomação, transferências, reopção de curso, trancamento de matrículas,
matrícula de graduados, avaliação de desempenho, aproveitamento de estudos e regime
especial, além de normas e procedimentos para o ensino de graduação e pós-graduação, a
pesquisa e a extensão;
XII – exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei e neste Regimento Interno ou
emitir parecer nos assuntos que lhe sejam submetidos pelo Diretor.
SEÇÃO III
DO DIRETOR GERAL
Art. 7º - A Diretoria, exercida pelo Diretor Geral, é o órgão executivo superior de gestão de todas
as atividades acadêmicas da Faculdade.
Parágrafo Único - Em sua ausência e impedimentos eventuais o Diretor Geral é substituído pelo
Diretor Acadêmico ou por um membro do CEPEX, indicado pelo seu presidente.
Art. 8º - O Diretor Geral é designado pela Mantenedora, com mandato de quatro anos, podendo
ser rescindido e/ou reconduzido conforme decisão do Conselho Administrativo.
Art. 9º - São atribuições do Diretor Geral:
I - superintender todas as funções e serviços acadêmicos da Faculdade;
II - representar a Faculdade perante as autoridades e as instituições de ensino;
III - propor a criação de cursos de graduação, pós-graduação, extensão, e as vagas respectivas,
assim como, linhas ou projetos de pesquisa;

IV - remeter ao CONDEF matérias sobre os pedidos de matrícula, re-opção de curso, trancamento
de matrícula e transferência;
V - promover a avaliação institucional e pedagógica da Faculdade;
VI - convocar e presidir as reuniões do CEPEX;
VII - elaborar o plano anual de atividades e submetê-lo à aprovação do Conselho Deliberativo e
Fiscal;
VIII - remeter a proposta orçamentária à Mantenedora;
IX - elaborar o relatório anual das atividades da Faculdade e encaminhá-lo ao órgão federal
competente, depois de apreciado pelo Conselho Deliberativo e Fiscal;
X - conferir graus, assinar diplomas, títulos e certificados escolares;
XI - propor à Mantenedora a contratação ou dispensa de pessoal docente e técnico-administrativo;
XII - promover as ações necessárias à autorização e reconhecimento de cursos, assim como, as
relativas à renovação do credenciamento da Faculdade;
XIII - designar os representantes junto aos órgãos colegiados, assim como os ocupantes de
cargos ou funções de Direção, Chefia, Coordenadoria, Assessoramento ou Consultoria;
XIV - deliberar sobre publicações, sempre que estas envolvam a responsabilidade da Faculdade;
XV - cumprir e fazer cumprir as disposições deste Regimento Interno e demais normas
pertinentes;
XVI - pedir reexame das decisões dos colegiados superiores;
XVII - estabelecer normas, complementares a este Regimento Interno, para o funcionamento dos
setores acadêmico, técnico e de apoio administrativo;
XVIII - resolver os casos omissos neste Regimento Interno, ad referendum do Conselho
Deliberativo e Fiscal;
XIX - exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei e neste Regimento Interno;
XX - delegar competência.
§ 1º - Integram a Diretoria, vinculados diretamente ao Diretor Geral, a Departamento de Controle
Acadêmico, Diretor Acadêmico, o Departamento de Recursos Humanos, o Departamento
Administrativo, o Departamento Financeiro, o Departamento de Contabilidade, o Departamento de
Plubicização, o Departamento de Pesquisa, Extensão e Desenvolvimento, a Coordenação de
Cursos, a Coordenação de Pós-Graduação Lato Sensu e Stricto Sensu, a Biblioteca, o
Departamento de Tecnologia da Informação e outros órgãos suplementares ou de apoio técnico e
administrativo.
§ 2º - Cabe ao Diretor Geral fixar o regulamento dos setores que integram a Diretoria.

SEÇÃO IV
DA DIREÇÃO ACADÊMICA
Art. 10 - A Diretoria Acadêmica, órgão executivo que superintende, coordena e fiscaliza as
atividades acadêmicas das Coordenações de Cursos.
Art. 11 - O Diretor Acadêmico exerce sua função na gestão das atividades acadêmicas
pertinentes aos cursos de graduação e está vinculado hierarquicamente ao Diretor Geral, é
designado pela Mantenedora, podendo ser rescindido e/ou reconduzido conforme decisão do
Conselho Administrativo.
Art. 12 - São atribuições do Diretor Acadêmico de Graduação, observado:

I - administrar e supervisionar as atividades acadêmicas dos cursos, visando a melhoria da sua
qualidade;
II - supervisionar e coordenar a implementação e o desenvolvimento dos Projetos Pedagógicos
dos cursos;
III - supervisionar a elaboração dos processos de criação, de reconhecimento e de avaliação de
Cursos de Graduação e acompanhar sua tramitação junto aos órgãos competentes;
IV - supervisionar as atividades da Coordenação Pedagógica e dos Coordenadores de Curso;
V - adotar, em caso de urgência, ad referendum do CEPEX, medidas que se imponham em
matéria de competência do Colegiado;
VI - homologar o quadro/grade horária das disciplinas para o semestre seguinte;
VII - analisar os relatórios de planejamento das atividades para o ano seguinte, apresentados
pelos Coordenadores de Curso;
VIII - despachar requerimentos de sua competência;
IX - decidir sobre representações a ele encaminhadas;
X - indicar aos órgãos competentes nomes de professores a serem contratados ou dispensados;
XI - zelar pela manutenção da ordem e da disciplina, no âmbito da Faculdade, respondendo por
abuso ou omissão;
XII - colaborar com todos os órgãos da Faculdade na esfera de sua competência;
XIII - compor os colegiados superiores da Faculdade;
XIV - promover o estudo e a difusão de normas e da legislação específica do ensino;
XV – exercer as atividades Acadêmicas de incumbência do Diretor Geral, quando da
impossibilidade ou ausência deste;
XVI - exercer as demais atribuições que lhe forem previstas no Estatuto e no Regimento Interno
da Faculdade de Rolim de Moura e no seu Regulamento, ou que, por sua natureza, lhe sejam
conferidas.
SEÇÃO V
DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE ACADÊMICO
Art. 13 - Ao Departamento de Controle Acadêmico - DECA compete:
I - supervisionar o planejamento e a execução dos Setores sob sua responsabilidade, os
processos de admissão e matrícula, assim como, dos assentamentos oficiais deles decorrentes;
II - coordenar as atividades administrativas de ensino;
III - programar a distribuição das áreas físicas para atividades didáticas;
VI - instruir, no que lhe couber, os pedidos de mudanças de turno e curso, de transferências
externas, de adaptações e das demais solicitações acadêmicas;
V - baixar atos normativos, na esfera de sua competência.
Art. 14 - Estão sob a responsabilidade do DECA:
I - Secretaria de Registro e Controle Acadêmico – SERCA;
II - Setor de Certificação;
III - Setor de Escrituração;
IV - Setor de Atendimento;
V - Setor de Arquivamento;
VI - Setor de Protocolo.
Art. 15 - À Secretaria de Registro e Controle Acadêmico - SERCA compete:

I - promover a elaboração de listas de ofertas de disciplinas;
II - programar os horários de aulas;
III - promover a matrícula dos alunos;
IV - elaborar as guias de transferência;
V - supervisionar o cumprimento dos horários das atividades do ensino;
VI - receber dados sobre frequência e rendimento escolar;
VII - coordenar a elaboração de boletins e históricos escolares ao término de cada período letivo;
VIII - sugerir modificações no sistema de registros;
IX - apreciar, nos termos do Estatuto, e de outros atos normativos, os processos de admissão e
transferência de membros do corpo discente e manter, sob sua responsabilidade, o registro da
vida acadêmica dos mesmos;
Art. 16 - Ao Setor de Certificação compete:
I - cumprir e fazer cumprir as deliberações da SERCA;
II - supervisionar e controlar as atividades dos setores que lhe são subordinadas;
III - fiscalizar o andamento das atividades inerentes a sua área de atuação, notificando os
dirigentes de órgãos da administração no que se refere às distorções ou irregularidades
eventualmente identificadas;
IV - autorizar a expedição e registro de diplomas de graduação;
V - autorizar a expedição de certificados de cursos de especialização, aperfeiçoamento, dentre
outros;
Art. 17 – Ao Setor de Escrituração compete:
I - A escrituração escolar é o registro sistemático dos fatos escolares relativos ao acadêmico,
tendo em vista assegurar a verificação da identidade do acadêmico, da regularidade e
autenticidade da sua vida escolar.
Parágrafo Único - Para efeito de registro e arquivamento, os fatos escolares serão escriturados
em livros e fichas padronizadas observando-se as disposições legais aplicáveis, podendo ainda
serem utilizados os recursos da computação ou similares.
Art. 18 - Serão adotados os seguintes documentos de registro:
I - Prontuário do aluno contendo Ficha Individual,
II - Requerimento de Matrícula e Histórico Escolar;
III - Registro de Matrícula;
IV - Atas de Resultados Finais;
V - Atas Especiais;
VIII - Diário de Classe;
IX - Livro de Registro de Diploma.
Art. 19 - Ao Setor de Atendimento compete:
I - Atendimento presencial aos alunos e professores, bem como da comunidade em geral;
II - Atendimento e informações gerais via telefone;
III - Recebimento de vários processos pertinentes às atividades da IES: Processo Seletivo,
Vestibular, Processos Internos, matrículas dos acadêmicos e solicitações em geral;
Art. 20 - Ao Setor de Arquivamento tem como objetivo:
I - uniformizar as operações destinadas a registrar o ingresso de documentos nos protocolos
descentralizados;

II - a movimentação dos mesmos até o seu arquivamento;
III - fixar limites de responsabilidade nos desempenhos das atividades ligadas ao registro,
movimentação e arquivamento;
IV - aumentar a eficiência e eficácia na recuperação de informações, assegurar a uniformização
de rotinas de trabalho e garantir a qualidade e excelência no atendimento ao usuário final.
Art. 21 - Ao Setor de Protocolo compete:
I - Coordenar e supervisionar as atividades de recebimento, seleção, registro, distribuição de
correspondências e demais documentos;
II - Proceder à autuação de documentos para a Formação de Processos;
III - Controlar a tramitação de processos e documentos em geral;
IV - Prestar as informações ao público em geral, sobre trâmite de documentos;
SEÇÃO VI
DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Art. 22 - Ao Departamento de Recursos Humanos, compete:
I - selecionar e recrutar , quando determinado, candidatos às funções técnicas e administrativas e
de magistério;
II - elaborar as minutas dos contratos de pessoal;
III - adotar as providências relativas à elaboração de propostas, promoção de pessoal técnico,
administrativo e de magistério;
IV - promover cursos de treinamento e aperfeiçoamento do pessoal;
V - controlar a frequência e o horário de trabalho;
VI - elaborar e conferir as folhas de pagamento;
VII - controlar o pagamento de gratificações, horas-extras, abonos de família, bolsas e outras
vantagens;
VIII - organizar e manter atualizados os registros e banco de dados funcionais;
IX - controlar a escala de férias dos funcionários;
X - expedir certidões no setor de sua atuação;
XI - elaborar e executar plano de carreira;
SEÇÃO VII
DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Art. 23 - Ao Departamento Administrativo, compete:
I - Preparar o expediente e as informações necessárias para a tomada de decisões pelos órgãos
de gestão da FAROL;
II - Assegurar o apoio no recrutamento, seleção e admissão de pessoal;
III - Dirigir o pessoal integrado no Departamento, para o que distribui, orienta e controla a
execução dos trabalhos dos subordinados;
IV - Organizar as atividades do Departamento, de acordo com o plano definido para o organismo,
e proceder à avaliação dos resultados alcançados;

V - Elaborar pareceres e informações sobre assuntos da competência do Departamento;
VI - Colaborar com os demais serviços e sectores da FAROL em matéria de serviços gerais;
VII - Assegurar outras funções que lhe sejam superiormente cometidas em matéria administrativa.
Art. 24 - Integram o Departamento Administrativo os seguintes Setores:
I - Setor de Compras;
II - Setor de Gestão Patrimonial e Almoxarifado;
II - Setor de Manutenção e Serviços Gerais;
IV - Setor de Transportes.
Art. 25 - Ao Setor de Compras compete:
I - programar as aquisições de materiais observando a execução orçamentária;
II - cronograma de desembolso e a disponibilidade de caixa;
III - manter atualizado o cadastro dos fornecedores;
IV - executar as licitações com no mínimo três empresas;
V - observar nas compras uma padronização permissível de materiais;
Art. 26 - Ao Setor de Gestão Patrimonial e Almoxarifado compete:
I - manter atualizados o cadastro patrimonial;
II - registrar as transferências internas de bens móveis;
III - realizar inventários patrimoniais;
IV - realizar inspeções de material;
V - providenciar a recuperação de bens móveis e imóveis danificados;
VI - fiscalizar o serviço de firmas contratadas para a manutenção de equipamentos;
VII - controlar os contratos de locação;
VIII - controlar a execução dos contratos de manutenção de equipamentos;
IX - receber material, conferi-lo, guardá-lo e controlar os estoques;
X - distribuir o material sob sua responsabilidade de acordo com as normas existentes;
XI - sugerir mecanismos de controle de utilização e consumo de materiais;
XII - elaborar estatísticas de consumo para previsões;
Art. 27 - Ao Setor de Manutenção e Serviços Gerais compete:
I - programar e supervisionar as tarefas de limpeza, conservação das áreas internas e externas,
dos edifícios, das vias, logradouros e jardins;
II - manter em bom funcionamento os elementos relacionados com a infraestrutura;
III - zelar pela segurança contra roubos e incêndios;
IV - controlar a utilização e a conservação dos veículos;
V - manter atualizado o seguro dos bens patrimoniais;
VI - coordenar as atividades do planejamento relativas ao sistema acadêmico, administrativo e
físico.
Art. 28 - Ao Setor de Transporte compete:
I - controlar as viaturas pertencentes à IES;
II - autorizar o transporte dos motoristas e funcionários da IES;
III - acompanhar e dar manutenção das viaturas da IES;
IV - controlar e acompanhar os contratos com empresas que prestam serviços de transportes para
professores funcionários e alunos da IES;

SEÇÃO VIII
DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO
Art. 29 - Ao Departamento Financeiro, compete:
I - proceder e orientar o controle financeiro, reajustando, de acordo com as necessidades, o plano
originalmente concebido;
II - planejar, coordenar e orientar a inversão de recursos;
III - receber numerário, dar e exigir quitações, controlar contas bancárias e prestar contas de
valores sob sua responsabilidade;
IV - receber rendas arrecadadas e controlar os recolhimentos bancários;
V - receber saldos e adiantamentos devolvidos;
VI - pagar despesas autorizadas pelo Diretor Geral;
VII - efetuar todos os depósitos em estabelecimentos bancários;
VIII - registrar saques e depósitos nas contas bancárias;
IX - organizar e manter rigorosamente em dia o controle do registro das obrigações Direção Geral,
e desta para com terceiros, alertando o órgão sobre situações em que se fizerem sentir
providências para resguardar o patrimônio.
X - acompanhar o sistema de informações e de orçamento;
XI - elaborar o Plano Geral de planejamento a ser submetido à Direção Geral, no que lhe é
pertinente;
XII - apresentar diariamente a Direção geral o agendamento de despesas e receitas;
XIII - apresentar diariamente a Direção Geral todas as previsões de contas a pagar;
XIV - apresentar diariamente todos os saldos existentes em todas as contas bancárias da IES;
XV - encaminhar a Direção Geral o mapeamento dos alunos inadimplentes, da graduação e pós
graduação, para que seja tomadas as medidas cabíveis conforme estabelece o contrato de
prestação de serviços;
Art. 30 - O Departamento Financeiro é composto dos seguintes Setores:
I - Setor Financeiro da Graduação;
II - Setor Financeiro da Pós-Graduação;
III - Setor Financeiro do Ensino à Distância.
Art. 31 - Ao Setor Financeiro da Graduação compete:
I - elaborar planilhas de custo de cada curso oferecido;
II - acompanhar todos os cursos desde sua implantação até a conclusão;
III - encaminhar a Direção Geral o mapeamento dos alunos inadimplentes para que seja tomadas
as medidas cabíveis;
IV - confeccionar e emitir os boletos bancários e acompanhar os pagamentos dos alunos;
V - controlar todo movimento financeiro dos cursos de graduação da FAROL;
VI - controlar e acompanhar as planilhas orçamentárias de cada curso de graduação;
VII - elaborar balancete dos cursos de graduação bimestralmente e apresentar a chefia do
Departamento;
VIII - acompanhar e controlar a situação financeira dos alunos adimplentes;
IX - efetivar cobrança dos alunos inadimplentes;
Art. 31 - Ao Setor Financeiro da Pós-Graduação compete:
I - controlar todo movimento financeiro dos cursos de pós-graduação da FAROL;

II - confeccionar os boletos bancários;
III - controlar e acompanhar as planilhas orçamentárias de cada curso de pós graduação;
IV - elaborar balancete da pós-graduação bimestralmente e apresentar a Chefia de Departamento;
V - efetuar os pagamentos de professores e outras despesas oriundas dos cursos oferecidos;
VI - acompanhar e controlar a situação financeira dos alunos adimplentes;
VII - efetivar cobranças dos alunos inadimplentes;
Art. 32 - Ao Setor Financeiro do Ensino à Distância, compete:
I - acompanhar e controlar a situação financeira do EAD;
II - controlar em planilhas das despesas e receitas de todos os CAs;
III - expedir nota fiscal referente aos repasses financeiros do EAD;
IV - calcular e efetivar os pagamentos dos tutores;
V - controlar o pagar dos alugueis e manutenção dos Centros Associados;
VI - prestar conta bimestralmente junto ao Departamento;
VII - elaborar balancete bimestralmente e apresentar a Direção geral;
SEÇÃO IX
DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Art. 33 - Ao Departamento de Contabilidade, compete:
I - verificar a legalidade de todo e qualquer documento passível de registro contábil;
II - registrar todos os fatos contábeis, tanto no sistema patrimonial como financeiro, orçamentário e
o de compensação;
III - arquivar as Notas Fiscais e comprovantes de receita;
IV - elaborar mensalmente o balancete da execução financeira encaminhando cópias ao Conselho
Geral;
V - elaborar anualmente o Balanço geral da Sociedade Rolimourense de Educação e Cultura
Ltda.;
VI - promover a reavaliação dos bens patrimoniais.
Art. 34 - Estão sob-responsabilidade do Departamento de Contabilidade os seguintes Setores:
I - Setor Fiscal;
II - Setor Contábil;
III - Setor Departamento De Pessoal;
Art. 35 - Ao Setor Fiscal compete:
I - Apuração e escrita fiscal em cumprimento a legislação vigente lei nº 5.172/66 e outras quanto obrigações acessórias declarações que devem tempestivamente ser prestadas a Receita Federal
do Brasil:
a) - Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – DIPJ;
b) - Declaração de Contribuições e Tributos Federais – DCTF;
c) - Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF;
d) - Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais – DACON;
II - Obrigação principal com a apuração e emissão de guias de recolhimento de tributos
administrados pela Receita Federal do Brasil:
a) - Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF;

b) - PIS não cumulativo;
c) - COFINS cumulativo;
d) - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL;
e) - Imposto de Renda da Pessoa Jurídica;
III - Obrigação principal de apuração emissão de guias e recolhimento de tributos administrados
pela Receita Municipal de Rolim de Moura:
a) Imposto Sobre Serviço de qualquer natureza – ISSQN
Parágrafo Único - E demais obrigações solicitadas pelo sistema tributário nacional em
atendimento e conformidade com a legislação tributária vigente devido às características
específicas de tributação pelo lucro real sendo lucro por exploração.
Art. 36 - Ao Setor Contábil compete:
I - Controlar o registro patrimonial;
II - Controlar os registros de caixa e banco;
III - Relação de contas a pagar de fornecedores e outros compromissos;
IV - Registro de entradas e saídas de qualquer material ou valor econômico;
V - Manter os registros contábeis e fiscais atualizados;
VI - Administrar os lançamentos e registros tempestivamente;
VII - Registro de depreciação;
VIII - Relatório de localização e guarda patrimonial.
Art. 37 - Compete ao Setor de Departamento De Pessoal:
I - Registro documental de efetivar a admissão, alterações salariais e demissão de pessoal;
II - Acompanhamento funcional e cadastral de funcionários;
III - Realizar registros e anotações oficiais;
IV - Recebimento, emissão e entrega de documentos;
V - Proceder ao arquivamento dos documentos relacionados com o núcleo;
VI - Cumprir e aplicar a legislação adotada;
VII - Acompanhamento da legislação referente ao RH, questões trabalhistas e sindicais;
VIII - Apurar e conferir folha de ponto e movimentação dos funcionários (férias, licenças,
rescisões, exames médicos etc.);
IX - Gerir a folha de pagamento, férias e décimo terceiro salário e;
X - Providenciar o encaminhamento dos encargos sociais.
Art. 38 - Após elaboração da folha de pagamento informar o instituto nacional de seguridade
social sobre os recolhimentos de contribuições sociais e situação de cada colaborador da
empresa através de emissão de guias de recolhimento de:
I - GPS – Guia de Previdência Social;
II - IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte
III - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
Art. 39 - Escrita de recursos humanos em cumprimento a legislação vigente quanto - obrigações
acessórias, declarações que devem tempestivamente ser prestadas ao Sistema Previdenciário do
Brasil:
I - CAGED – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados;
II - DIRF - Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte;
III - RAIS – Relação Anual de Informações Sociais.

SEÇÃO X
DO DEPARTAMENTO DE PUBLICIZAÇÃO
Art. 40 - Ao Departamento de Publicização compete:
I - conduzir os processos de contratação dos serviços publicitários;
II - gerenciar os setores vinculados ao Departamento;
III - aprovar as programações de mídia e as campanhas publicitárias da FAROL, assim como, dos
Departamentos e Coordenações a ela vinculados;
IV - apoiar e assistir o Diretor Geral nos assuntos de sua competência.
Art. 41 - Estão sob-responsabilidade do Departamento de Publicidade os seguintes Setores:
I - Setor de Marketing;
II - Setor de Cerimonial;
III - Setor de Imprensa;
Art. 42 - Ao Setor de Marketing compete:
I - desenvolver e executar plano de Marketing para IES;
II - organização de marketing interno e externo da IES;
III - acompanhar todas as atividades desenvolvidas pela IES e dar publicidade as mesmas;
IV - manter contato com as instituições de veiculação de publicidades, principalmente Jornais, TV,
Rádios e Revistas e Sites;
V - promover atividades que venham propagar a IES;
VI - interagir com os setores (Direção Geral, Direção Acadêmica, coordenações e demais setores)
para conhecimento e tornar públicas suas ações;
Art. 42 - Ao Setor de Cerimonial compete:
I - desenvolver e executar o plano de cerimonial da IES;
II - organizar a agenda de todas as atividades desenvolvidas pela IES;
III - identificar todas as autoridades e pessoas a serem mencionadas no ato cerimônia;
Art. 43 - Ao Setor de Imprensa compete:
I - redigir e enviar matérias para os meios de comunicação dos eventos promovidos pela IES;
II - agendar entrevistas nos meios de comunicação de massa locais e regionais;
III - acompanhar, registrar e arquivar todas as atividades desenvolvidas pala IES;
Art. 44 - O Coordenador Pedagógico é o corresponsável pela construção de uma equipe coesa,
engajada e, sobretudo, convicta da viabilidade operacional das prioridades consensualmente
assumidas e formalizadas na proposta de trabalho da Faculdade. O coordenador irá exercer, no
espaço da autonomia que lhe foi conferida, seu papel de elemento-chave na orientação e
gerenciamento dos resultados do desempenho escolar obtido pelos alunos frente às ações
devidamente planejadas pelos Docentes.
SEÇÃO XI
DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
Art. 45 - Ao Coordenador Pedagógico compete:

I - elaboração dos componentes curriculares atuando junto aos Docentes;
II - integração do corpo Docente;
III - parceria com o corpo docente e a orientação, a fim de desenvolver no acadêmico a
consciência de sua autonomia, senso crítico, responsabilidade e o pleno uso de sua cidadania;
IV - estar sempre disponível para prestar qualquer esclarecimento aos Docentes e/ou Discentes;
V - incentivar os docentes em um trabalho de equipe;
VI - incrementar um trabalho coletivo, coerente e articulado com a proposta pedagógica da
Faculdade;
VII - acompanhar os Docentes na elaboração dos planos de ensino subsidiando-os com
indicadores que fazem parte dos componentes curriculares;
VIII - orientar os procedimentos de avaliação definidos pela IES, com vistas à implementação de
um processo de aprendizagem contínuo;
IX - orientar o corpo docente na utilização dos espaços físicos e uso das bibliotecas, laboratórios,
equipamentos e materiais didáticos disponíveis na Faculdade;
X - divulgar e facilitar o acesso dos docentes a novas metodologias e recursos tecnológicos;
XI - acompanhar o desenvolvimento dos conteúdos e projetos planejados pela equipe Docente;
XII - sugerir a equipe Docente alternativas de atividades que favoreçam uma melhoria na
aprendizagem principalmente nos aspectos detectados e observados como dificuldade;
XIII - orientar sempre que necessário, a equipe Docente, as questões pertinentes ao desempenho
escolar/aluno.
SEÇÃO XII

DO COLEGIADO DE CURSOS
Art. 46 - Ao Colegiado de Curso, órgão deliberativo e consultivo, compete:
I) deliberar sobre as propostas de políticas e diretrizes do Curso, em consonância com as políticas
e orientações do Conselho Superior;
II) deliberar sobre propostas de desenvolvimento didático, cientifico e administrativo dos docentes
lotados na Coordenação de cada curso;
III) deliberar sobre atribuições de encargos de ensino, pesquisa e extensão ao pessoal docente e
técnico-administrativo lotado na Coordenação de cada curso;
IV) propor ações para melhoria da qualidade de ensino;
V) estabelecer medidas de acompanhamento e avaliação de execução dos planos de trabalho do
pessoal docente e técnico-administrativo;
VI) deliberar sobre a compatibilização dos programas, cargas horárias e planos de ensino das
disciplinas da estrutura curricular dos cursos a ele vinculados com o perfil do profissional
objetivado pelo curso;
VII) deliberar sobre mudanças nas políticas da Coordenação;
VIII) propor sistemas de seleção e avaliação de discentes e de acompanhamento do desempenho
profissional dos docentes;
IX) acompanhar a vida acadêmica dos discentes, especialmente no que se refere à integralização
de currículos;
X) promover programas de orientação dos candidatos ao processo seletivo no que se refere ao
campo profissional do curso;
XI) deliberar quanto aos aspectos da vida acadêmica do discente;

XII) acompanhar a execução do currículo quanto as diretrizes e objetivos do curso, avaliando,
controlando e verificando as relações entre as diversas disciplinas e propondo as medidas
cabíveis;
XIII) analisar e avaliar os resultados obtidos pela estrutura curricular definidora do perfil
profissional;
XIV) acompanhar a execução das normas e procedimentos referentes ao aproveitamento de
estudos;
XV) auxiliar na organização e elaboração a programação acadêmica do Calendário Acadêmico
específico e do horário das aulas;
XVI) deliberar sobre solicitação de vaga e aproveitamento de disciplinas oriundas de outras
instituições;
XVII) deliberar sobre recursos e representações de discentes, em matéria didática e disciplinar;
XVIII) propor a Coordenação os currículos dos cursos a ele vinculados, bem como as alterações
curriculares;
XIX) iniciar e instruir processo de destituição de Coordenador de curso ou de projeto especial e
encaminhar a Diretoria para aprovação e ao Conselho Superior para deliberação;
XX) desenvolver outras atribuições que lhe forem atribuídas por força da legislação vigente.
Parágrafo Único – Das decisões dos Colegiados de curso cabe recurso à Diretoria.

SEÇÃO XIII
DA COORDENAÇÃO DE CURSO
Art. 47 - Ao Coordenador de curso, órgão executivo compete:
I - cumprir e fazer cumprir as deliberações do Colegiado de curso;
convocar, estabelecer pauta, presidir e providenciar os registros das reuniões do Colegiado;
II - elaborar e submeter ao Colegiado o Plano de Ação da Coordenação;
III - decidir, nos casos de urgência, “ad referendum” do Colegiado, devendo submeter sua decisão
à apreciação deste, em reunião extraordinária realizada no prazo máximo de setenta e duas
horas;
IV - fazer cumprir os Planos de Atividades dos docentes e técnicos lotados na Coordenação de
cursos;
V - designar banca de revisão de prova dos discentes quando solicitado pelo Colegiado;
VI - executar ações com vistas á melhoria da qualidade do ensino;
VII - desenvolver outras atribuições que lhe couberem por força da legislação vigente;
VIII - manter controle didático-pedagógico das disciplinas do curso, respeitando os objetivos
explícitos nas propostas pedagógicas de cada curso;
IX - orientar os discentes quanto aos aspectos de sua vida acadêmica;
X - solicitar à Diretoria, assessoramento didático-pedagógico;

SEÇÃO XIV
DO DEPARTAMENTO DE PESQUISA, EXTENSÃO E DESENVOLVIMENTO

Art. 48 - O Departamento de Pesquisa, Extensão e Desenvolvimento, é o órgão executivo que
orienta, coordena e supervisiona as atividades de ensino, bem como as atividades científicas e
culturais.
Art. 49 - São atribuições da Gerência de Pesquisa, Extensão e Desenvolvimento:
I - organizar e planejar as atividades científicas e culturais;
II - divulgar a produção científica e cultural;
III - superintender e coordenar as atividades de extensão;
IV - promover intercâmbio com instituições científicas, culturais, tecnológicas, artísticas, públicas e
privadas, nacionais e estrangeiras;
V - proporcionar à comunidade todos os serviços da Sociedade Rolimourense de Educação e
Cultura Ltda., visando perfeito entrosamento com o meio;
VI - propor convênios com entidades que ofereçam campo de aplicação e de treinamento para
atividades de ensino;
VII - manter informações atualizadas sobre a clientela da Sociedade Rolimourense de Educação e
Cultura Ltda.;
VIII - divulgar os cursos e serviços de extensão;
IX - supervisionar os convênios;
X - captar recursos através de interação com a comunidade;
XI - baixar atos normativos, na esfera de sua competência;

SEÇÃO XV

DA COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO
Art. 50 - São competências da Coordenação de Pós-Graduação “Lato Sensu” e “Stricto Sensu”:
I - dirigir e coordenar todas as atividades do Programa de Pós-Graduação “Lato Sensu” e/ou
“Stricto Sensu”;
II - elaborar o Projeto Pedagógico e de Orçamento (planilha de custos) do Programa segundo
diretrizes e normas dos órgãos superiores da Faculdade;
III - praticar atos de sua competência ou competência superior mediante delegação;
IV - representar o Programa interna e externamente à Faculdade nas situações que digam
respeito a suas competências;
V - organizar, manter atualizados e devidamente resguardados os arquivos relativos ao
funcionamento e atividades do Programa;
VI - manter atualizados os cadastros do Programa junto ao órgão federal competente e INEP;
VII - providenciar as documentações e secretariar as reuniões do Programa;
VIII - providenciar as documentações necessárias às defesas e outras atividades do Programa;
IX - zelar pelos equipamentos e materiais do Programa ou sob sua responsabilidade;
X - exercer tarefas próprias de rotina administrativa e que lhe sejam atribuídas.
SEÇÃO XVI
DA BIBLIOTECA
Art. 51 - Compete à Biblioteca:

I - reunir, organizar e difundir a documentação bibliográfica, mapoteca e audiovisual, necessárias
aos cursos e serviços mantidos pela Sociedade Rolimourense de Educação e Cultura Ltda.;
II - proporcionar serviços bibliográficos e de informações a professores e estudantes para o
desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão;
III - prestar serviços à comunidade local e regional, fornecendo orientação e propiciando o acesso
a seu acervo;
IV - documentar as atividades e os estudos sobre a região de sua influência.
Art. 52 - A Biblioteca é composta dos seguintes cargos:
I - Coordenação Geral;
II - Competência em administrar, coordenar, supervisionar e realizar;
III - Gestão de Recursos Informacionais (textual e não-textual);
IV - Diagnóstico;
V - Planejamento;
VI - Implantação;
VII - Organização; e
VIII – Manutenção da Biblioteca.
Art. 53 - Setor de Seleção - É a primeira atividade técnica de uma biblioteca. Tem como
competência principal formar o acervo em todas as áreas do conhecimento científico com os
recursos informacionais disponíveis no mercado (desde os tradicionais impressos como livros e
periódicos) até os suportes especiais chamados de multimídias (fitas, disquetes, CD-Rom, DVD,
entre outros). Além de formar deve mantê-lo e atualizá-lo de acordo com as necessidades dos
usuários que utilizam à biblioteca.
Art. 54 - Setor de Aquisição - É a segunda atividade técnica de uma biblioteca, onde é constituído
o acervo. Neste setor são adquiridos todos os suportes de informações (históricos e atualizados)
necessários para atender as necessidades informacionais dos usuários da biblioteca. A aquisição
é realizada através de compra, doação e permuta.
Art. 55 - Setor de Processamento Técnico e Catalogação na Fonte - Este setor é o terceiro mais
importante de uma biblioteca. Nele são catalogados e classificados todos os materiais impressos
e não impressos que chegam à biblioteca para formarem o acervo. Os impressos são
encaminhados para o Setor de Processamento de Dados e em seguida para o Setor de
Processamento Mecânico.
Art. 56 - Setor de Automação e Processamentos Mecânicos - Neste setor são cadastrados os
novos suportes informacionais no sistema NEXO Biblioteca e onde há o preparo mecânico dos
suportes realizados pelo Setor de Processamento Técnico.
Art. 57 - Setor de Disseminação da Informação - Este setor recebe todos os suportes
informacionais preparados tecnicamente no Setor de Processamento Técnico, e fisicamente no
Setor de Processamento Mecânico. Os suportes serão divulgados através do expositor de Novas
Aquisições no Setor de Referência e assim tornando-se disponíveis para utilização dos usuários.
Art. 58 - Setor de Conservação/Preservação - São atribuições deste setor:
I - orientação aos usuários quanto ao cuidado com o manuseio dos suportes informacionais;
II - revisão periódica dos itens dos acervos;

III - execução de atividades de conservação, recuperação e preservação dos suportes
informacionais.
Art. 59 - Setor de Referência/Acervo Didático (Livros)/Atendimento ao Usuário - É o setor que
presta todas as informações e orientações sobre a biblioteca, apresentando as normas de
funcionamento; treinamento de uso dos terminais disponíveis para consulta ao acervo; serviços
disponibilizados; empréstimo; consulta e devolução do acervo geral de livros. Este Setor tem por
objetivo atender as necessidades informacionais dos usuários.
Art. 60 - Setor de Assessoria Pedagógica - Neste setor é disponibilizada assessoria didáticopedagógica aos alunos dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação da FAFICA com orientações
diretamente ligadas a:
I - Dicas de estudos;
II - Elaboração de trabalhos acadêmicos e referências bibliográficas seguindo Normas da ABNT e
de Métodos e Técnicas de Pesquisa e Metodologia Científicas atualizadas.
Art. 61 - Setor de Periódicos (Hemeroteca) - O setor disponibiliza aos usuários, para consulta
local, o acervo de jornais diários; revistas semanais; periódicos de conhecimentos gerais e
também periódicos técnicos especializados das diversas áreas do conhecimento científico.
Art. 62 - Setor de Multimídia - Tem como funções principais:
I - manter, organizar e conservar os recursos informacionais;
II - manter, operar e conservar os equipamentos eletro-eletrônicos de audiovisuais utilizados como
recursos didáticos complementares na sala de aula nas instalações da FAROL.
Parágrafo Único - O acervo é formado por recursos informacionais de multimídia (fitas, CD-ROM,
DVD, entre outros.)
Art. 63 - Setor de Serviços Gerais - Este Setor realiza todo o serviço de manutenção (limpeza) do
acervo; do ambiente geral e dos mobiliários da biblioteca.
SEÇÃO XVII
DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Art. 64 - Compete ao Departamento de Tecnologia da Informação - DETI:
I - coordenar a elaboração e execução do "Plano de Informática" da IES;
II - promover cursos específicos, ouvidos os órgãos competentes;
III - desenvolver cursos voltados à informática;
IV - manter atualizado o site e outros instrumentos virtuais.
Art. 65 - O Departamento de Tecnologia da Informação é composto pelos seguintes setores:
I - Setor de Manutenção;
II - Setor de Assistência Acadêmica;
III - Setor de Manutenção do Ensino à Distância.
Art. 66 - Ao Setor de Manutenção compete:
I - manter em funcionamento todos os equipamentos de informática da administração da IES;

II - ser responsável pela manutenção, controle e permanente estado de uso dos equipamentos,
para qualquer que sejam os seus fins;
Art. 67 - Ao Setor de Assistência Acadêmica compete:
I - responsabilizar pelo bom funcionamento dos laboratórios de informática;
II - Promover atividades inerentes ao serviço de informática, que envolvam Docentes e Discentes;
III - oferecer à comunidade acadêmica: equipamentos e serviços computacionais para as
atividades de ensino-aprendizagem;
Art. 68 - Ao Setor de Manutenção do Ensino à Distância compete:
I - coordenar e manter atualizado todo o sistema de informática instalados nos Centros
Associados da FAROL.
II - manter atualizado o site e outros instrumentos virtuais, vinculados ao Ensino à Distância.
SEÇÃO XVIII
DO INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO
Art. 69 - O Instituto Superior de Educação (ISE) terá uma coordenação formalmente constituída, a
qual será responsável por articular a formação, execução e avaliação do projeto institucional de
formação de professores, ou seja, dos cursos de Licenciatura.
CAPÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA
SEÇÃO I
DO ANO LETIVO E DO CALENDÁRIO ACADÊMICO
Art. 70 - O ano letivo, independente do ano civil terá, no mínimo, 200 (duzentos) dias letivos,
conforme estabelece a Lei vigente.
§ 1º - O ano letivo compreende dois semestres, cada um com o mínimo 100(cem) dias, conforme
revisto em lei;
§ 2º - A carga horária de cada disciplina do curso terá por base, o número correspondente às
semanas letivas semestrais;
§ 3º - É automaticamente prorrogado o período letivo em que não se cumprir o limite legal de
carga horária estabelecida para o curso, bem como, para integral cumprimento do conteúdo e
duração estabelecidos nos programas das disciplinas ministradas nos cursos de graduação;
§ 4º - As atividades da Faculdade são programadas, anualmente, em calendário, do qual deve
constar, pelo menos, o início e o encerramento dos períodos letivos de matrícula, de
transferências e de trancamento de matrículas;
§ 5º - A Faculdade informará aos interessados, antes de cada período letivo, os programas dos
cursos e demais componentes curriculares, sua duração, requisitos, qualificação dos professores,
recursos disponíveis e critérios de avaliação, obrigando-se a cumprir as respectivas condições.

Art. 71 - Além dos dois períodos regulares, o ano letivo contém um período especial, onde todas
as atividades acadêmicas podem ser desenvolvidas, inclusive o ensino de disciplinas que figurem
nos Cursos de Graduação e Pós-Graduação Lato Sensu e/ou Stricto Sensu.
Art. 72 - As atividades acadêmicas (atividades complementares e/ou atividades extras
curriculares), além das aulas, quando planejadas pela Coordenação de Curso, serão contadas
nos dias letivos previstos.
Art. 73 - A duração do semestre letivo e o cumprimento da carga horária são fiscalizados pelas
Coordenações de Cursos e a Coordenação Pedagógica.
Art. 74 - Aprovado o calendário acadêmico, devem as coordenações através dos seus respectivos
colegiados aprovarem seus calendários específicos e submetê-los a apreciação do Diretor.
Parágrafo Único - Anualmente a Faculdade disponibilizará em sua página eletrônica para o
público interessado, o Catálogo de Cursos, contendo todas as informações referidas na legislação
citada.

SEÇÃO II

DO INGRESSO
Art. 75 - O ingresso do discente, nos diversos cursos de Graduação da FAROL ocorre, com base
em critérios e normas de seleção deliberados pelo CEPEX, articulando-se com os órgãos
normativos do sistemas de ensino, caracterizado na Legislação vigente:
I – por processo seletivo;
II – por convênio ou acordo cultural internacional;
III – por transferência;
IV – pelo Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM;
V – para portadores de diplomas de nível superior em cursos afins, nas vagas existentes nos
Cursos;
VI – para portadores de diplomas de nível superior em cursos não afins, de vagas oriundas de
Processo seletivo;
VII – para portadores de licenciatura curtas para sua planificação;
VIII - para portadores de diploma de nível superior, para programa de complementação
Pedagógica;

Art. 76 - A admissão nos cursos de Pós-Graduação Lato Sensu e/ou Stricto Sensu, faz-se
mediante seleção dos candidatos diplomados em cursos, de Graduação na forma estabelecida no
Projeto do Curso, estabelecido pelo CEPEX.
§ 1º - O processo seletivo destina-se a avaliar a formação recebida pelos candidatos que tenham
concluído o ensino médio ou equivalente e a classificá-los dentro do estrito limite das vagas
oferecidas;
§ 2º - O processo seletivo abrange conhecimentos comuns às diversas formas de escolaridade do
ensino médio, sem ultrapassar este nível de complexidade, a serem avaliados em provas, na
forma disciplinada pelo Conselho Superior.

SEÇÃO III
DAS VAGAS
Art. 77 - O número total de vagas de cada curso é o resultado da multiplicação da quantidade
anual de vagas autorizadas pelo órgão federal competente, pelo período de tempo em anos para
a formação de cada turma.
Art. 78 - As vagas iniciais não podem ultrapassar o teto aprovado pelo órgão federal competente
pela ocasião da autorização do curso, não podendo variar em hipótese alguma.
Art. 79 - O preenchimento das vagas nos diversos cursos oferecidos pela FAROL em cada
período letivo, faz-se mediante processo seletivo.
Parágrafo Único - Cabe a Coordenação de cada Curso definir os critérios do processo seletivo
para preenchimento das vagas existentes no curso.
Art. 80 - Considera-se vaga a que resulta de óbito, transferência, desistência ou cancelamento de
matrícula.
Art. 81 - As vagas são declaradas pelo Diretor da Faculdade por proposta da SERCA.
Art. 82 - O trancamento de matrícula não origina vaga no curso, mas somente na disciplina.
Art. 83 - O discente matriculado exclusivamente para conclusão do Trabalho de Conclusão de
Curso (TCC), não deverá ser contado para efeito de vaga.
Art. 84 - Os alunos com matrículas especiais não serão computados para efeito do cálculo de
vagas no curso.
SEÇÃO IV
DA TRANSFERÊNCIA
Art. 85 - A Faculdade aceita transferência de discentes oriundos de outras instituições de
Educação Superior, de cursos devidamente autorizados, para cursos afins, na hipótese da
existência de vagas.
§ 1º - Torna-se facultativo a aplicação do processo seletivo para discentes transferidos, quando a
procura for maior que o número de vagas disponíveis;
§ 2º - O s critérios para o processo seletivo deverão ser aprovados pelo Diretor, por proposta da
Coordenação de Curso;
§ 3º - As transferências ex-officio dar-se-ão na forma da lei.
Art. 86 - A matrícula do discente transferido será efetivada após o recebimento da guia de
transferência expedida pela instituição de origem.
§ 1º - As atividades acadêmicas realizadas pelos discentes são convalidadas somente com a
respectiva matrícula;

§ 2º - A efetivação da matrícula referida no parágrafo anterior deve ocorrer, obrigatoriamente, até
o final do semestre letivo para o qual foi concedida a vaga e de acordo com as datas
estabelecidas no Calendário Acadêmico;
§ 3º - O discente fica impedido a continuar frequentando as aulas no curso para o qual foi
concedida a vaga, caso a instituição de origem não encaminhe a guia de transferência.
§ 4º - A documentação pertinente a transferência deve ser, necessariamente, original e não pode
ser fornecida ao interessado, devendo haver comunicação direta entre as Instituições.
Art. 87 - O pedido de vaga de portador de diploma de curso superior de curta duração e que
requeira complementação será analisado com os pedidos de vagas por transferência,
submetendo-se esse candidato ao processo seletivo previsto neste Regimento Interno.
Art. 88. Não é permitido o ingresso por transferência de candidato que não tenha cursado no
mínimo o primeiro semestre tratando-se de regime semestral e no mínimo um ano letivo quando o
regime anual.
Art. 89 - É concedido transferência ex-officio a requerente em conformidade com a legislação
vigente.
Parágrafo Único - Reconhecida a condição de transferência ex-officio, o interessado esta
obrigado às adaptações curriculares impostas pela coordenação de curso a qual está vinculada.
Art. 90- A Faculdade aceita transferência facultativa na existência de vaga, após processo seletivo
que deve ser requerido a Coordenação do Curso no qual o interessado deseja matricular-se.
Parágrafo Único - A solicitação de vaga por motivo de transferência deve vir instruído com os
seguintes documentos:
I – fotocópia autenticada do Histórico Escolar;
II – declaração de estar regularmente matriculado naquele período letivo;
III – programas das disciplinas cursadas;
IV – fotocópias dos documentos pessoais;
V – documentos que comprovem a mudança de domicilio, no caso de ex-ofício.
Art. 91 - O Colegiado de Curso aprecia documentação apresentada, prevista no artigo anterior e
se pronuncia sobre:
I – a observância do prazo máximo para integralização de cursos;
II – prova de que o curso da instituição de origem está autorizado, mencionando o número do
documento que o autorizou;
III – registro, no histórico escolar, das disciplinas do processo seletivo e os respectivos escores.
Parágrafo Único - Após apreciação por parte do Colegiado de Curso, far-se-á, no mesmo
processo, os aproveitamentos devidos.
Art. 92 - A transferência não exime o aluno do cumprimento dos planos curriculares dos cursos.
Art. 93 - Não se recusa a expedição de guia de transferência aos alunos suspensos ou expulsos.
Art. 94 - É vedada a expedição de guia de transferência a alunos desistentes ou àqueles que
tenham excedido o prazo para integralização do curso.
Parágrafo Único - Nestes casos será oferecida uma certidão em que conste relatório sucinto de
sua vida acadêmica.

SEÇÃO V
DA MATRÍCULA
Art. 95 - A matrícula, ato formal de ingresso no curso e vinculação à Faculdade, realiza-se em
setor próprio, em prazo estabelecido no calendário acadêmico, instruído o requerimento, com a
documentação disciplinada pelo CEPEX.
Art. 96 - O candidato classificado no processo seletivo da Faculdade deverá apresentar os
seguintes documentos originais acompanhados de fotocópias, por ocasião da matrícula inicial:
I – documento de identidade;
II – título de eleitor e comprovante de votação na última eleição;
III – prova de quitação com o serviço militar, quando for o caso;
IV – certificado de conclusão do ensino médio e/ou equivalente, ou diploma de curso superior, se
for o caso;
V – histórico escolar;
VI – duas fotos 3 x 4;
§ 1º - Ocorrendo que o classificado no processo seletivo da Faculdade não possua o diploma por
ter concluído seu curso no mesmo ano letivo, terá o prazo de 100 (cem) dias letivos para
apresentação do mesmo, não sendo eximido da apresentação do histórico escolar;
§ 2º - Nenhuma justificativa pode eximir o candidato da apresentação, no prazo devido, dos
documentos exigidos, motivo pelo qual, no ato de sua inscrição, deve tomar ciência sobre esta
obrigação;
§ 3º - O eventual pagamento de encargos educacionais não dá direito à matrícula, caso o
candidato não apresente os documentos previstos no edital.
Art. 97 - A renovação de matrícula far-se-á por período letivo, dentro de cada Curso, nos prazos
estabelecidos no calendário acadêmico.
§ 1º - Ressalvados os casos previstos neste Regimento Interno, a não renovação de matrícula, no
prazo regulamentar, implica abandono do Curso e desvinculação do aluno da Faculdade;
§ 2º - O requerimento de renovação de matrícula é instruído com o contrato de prestação de
serviços educacionais e o comprovante de pagamento ou isenção dos encargos educacionais,
bem como de quitação de parcelas referente ao semestre ou ano letivo anterior.
Art. 98 - Os alunos que tiverem indeferida sua inscrição em uma disciplina deverão, junto à
SERCA da FAROL, redimensionar seu pedido de matrícula observando horários, pré-requisitos e
outras condições que o instruam.
Art. 99 - É vedada a matrícula e frequência em mais de um Curso de Graduação ou PósGraduação Lato Sensu e/ou Stricto Sensu no mesmo turno.
Parágrafo Único - O aluno regular da Faculdade que se classifique em processo seletivo para
novo curso de Graduação ou Pós-Graduação Lato Sensu e/ou Stricto Sensu no mesmo turno,
deve optar pelo desligamento do curso a que estiver vinculado, para efetivar a nova matrícula.
Art. 100 - O aluno pode requerer matrícula ou renovação mediante procuração.

Art. 101 - Ao assinar o requerimento de matrícula, o discente se compromete a respeitar as
normas específicas, regimentais e estatutárias da Faculdade.
Art. 102 - Para efeito de matrícula e renovação de matrícula, a escolha das disciplinas só pode
recair naquelas que nas listas oferecidas pela Coordenação ao qual o curso está vinculado,
homologadas pelo Colegiado de Curso e divulgadas em tempo pela SERCA.
Art. 103 - O discente só poderá inscrever-se em disciplinas de outros cursos quando este
procedimento for aprovado pela Coordenação ao qual o mesmo estiver vinculado.
Art. 104 - É recusada a renovação de matrícula aos discentes que tenham ultrapassado o limite
máximo para a integralização do curso.
§ 1º - O aluno que não conseguir finalizar o seu curso no prazo máximo estipulado, submeter-se-á
a novo processo seletivo no qual deverá ser classificado entre os cem primeiros candidatos para o
seu curso;
§ 2º - Caso seja classificado no número de vagas iniciais do Curso, o discente com o período de
integração ultrapassado, não será contado para efeito de preenchimento das vagas.
Art. 105 - O discente que não renovar a matrícula no prazo estipulado poderá requerer a
renovação nas datas previstas para este caso no calendário acadêmico.
Art. 106 - Na matrícula seriada, admite-se a dependência de, até, três disciplinas, observada a
compatibilidade de horários.
Art. 107 - Ocorrendo vaga, ao longo do curso, pode ser concedida matrícula ao aluno graduado
ou transferido de curso superior de instituição congênere, nacional ou estrangeira, para
prosseguimento de estudos do mesmo ou curso afim, respeitada a legislação em vigor e
classificação em processo seletivo.
§ 1º - Quando da ocorrência de vagas, pode ser concedida matrícula avulsa, em disciplinas de
curso de graduação ou Pós-Graduação Lato Sensu e/ou Stricto Sensu, a alunos não regulares,
que demonstrarem capacidade de cursá-las com proveito, após processo seletivo prévio,
integrando ou não cursos sequenciais.
§ 2º - A aceitação de transferência de ofício não está sujeita à existência de vagas.
§ 3º - Quando da ocorrência de vagas, pode ser concedida a re-opção de curso, de conformidade
com os critérios estabelecidos pelo Conselho Superior.
Art. 108 - O aluno perde o vínculo com a Faculdade:
I – por não renovar a matrícula nas datas estipuladas no calendário acadêmico;
II – em virtude da impossibilidade de integralizar seu currículo dentro do prazo fixado na legislação
específica;
III – por exclusão, em virtude de sanção disciplinar;
IV – por desligamento por parte do discente;
V – em caso de doença, através de laudo de junta médica que o considere incapaz.
§ 1º - Perdendo o vínculo com a Faculdade, o discente poderá requerer sua reintegração,
somente, se houver vaga no curso;
§ 2º - Poderá ser concedida a reintegração no curso mesmo não havendo vaga, quando se tratar
de regularização da vida acadêmica para fins de expedição de transferência.

SEÇÃO VI
DA MATRÍCULA ESPECIAL
Art. 109 - É considerado especial o discente:
I – portador especial de graduação;
II – matriculado em curso de outra instituição de nível superior;
III – não regular.
§ 1º - O discente especial somente pode matricular-se mediante apreciação do Colegiado do
Curso e parecer do Diretor da Faculdade;
§ 2º - O discente especial pode matricular-se em, no máximo, quatro semestres, consecutivos ou
não, com direito à declaração de conclusão de disciplina após o cumprimento dos devidos
requisitos;
§ 3º - A matrícula do aluno especial somente é efetuada se houver vaga na disciplina;
§ 4º - O Aluno não regular que trata o caput se refere os não matriculados em nenhuma Instituição
e deseja cursar disciplina, será aceito desde que haja vaga na disciplina e demonstre capacidade
de cursá-la, mediante de processo seletivo.
SEÇÃO VII
DO TRANCAMENTO DE MATRÍCULA
Art. 110 - Pode ser concedido trancamento de matrícula durante o período de 02 (dois) anos ou
04 (quatro) semestres para efeito de interrompidos os estudos, manter o aluno sua vinculação à
Faculdade e seu direto de renovação de matrícula.
Art. 111 - Ao discente é permitida a interrupção dos estudos mediante solicitação de trancamento
geral ou parcial de matrícula ao Colegiado de Curso.
Art. 112 - O trancamento é registrado na SERCA dentro do prazo fixado no Calendário
Acadêmico, respeitado o parecer do Colegiado de Curso.
Art. 113 - O trancamento geral consiste na interrupção, a pedido do aluno, de todas as suas
atividades acadêmicas, em período determinado, sendo considerado desistente aquele que não
efetuar a renovação de matrícula no período regular subsequente ao termino de trancamento,
conforme prazo estabelecido no Calendário Acadêmico.
Art. 114 - O trancamento geral é permitido até 25% do total máximo de anos para integralização
do curso.
Art. 115 - O trancamento parcial pode ser concedido, no máximo, por duas vezes na mesma
disciplina.
Parágrafo Único - Efetuando o trancamento parcial, o Discente é obrigado a permanecer
matriculado, pelo menos, em duas disciplinas.
Art. 116 - O trancamento geral ou parcial não poderá ocorrer se o discente tiver mais de 25% de
faltas na carga horária da(s) disciplina(s).

SEÇÃO VIII
DO APROVEITAMENTO, DA APROVAÇÃO E DA COMPLEMENTAÇÃO DE ESTUDOS
Art. 117 - As matérias estudadas com aproveitamento em Instituição autorizada, podem ser
aproveitadas desde que haja compatibilização de conteúdos em, no mínimo, 75%.
§ 1º - O reconhecimento feito pelo Colegiado de Curso implica na dispensa de qualquer
adaptação.
§ 2º - Ocorrerá suplementação de carga horária quando a soma das cargas horárias das
disciplinas aproveitadas for inferior às das disciplinas do curso da Faculdade.
§ 3º - Havendo déficit de carga horária, poderá ser aproveitada disciplina cursada pelo aluno na
instituição de origem, e, não aproveitada enquanto disciplina na instituição de destino, mas, como
suplementação de carga horária.
§ 4º - Caso não haja disciplina para ser aproveitado no semestre ou mesmo na matriz do Curso, o
Discente deverá cursar uma outra para suplementação.
§ 5º - A matéria poderá ser desdobrada em disciplinas para efeito de aproveitamento, o que
somente poderá ocorrer após comprovar-se que o aluno foi regularmente aprovado em todas as
disciplinas correspondentes aos conteúdos da matéria.
Art. 118 - É exigido o cumprimento da carga horária para efeito de regularização curricular em
função do total de horas obrigatórias à expedição do Diploma.
Art. 119 - O aluno que tenha extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado por meio
de provas ou outros instrumentos de avaliação, aplicadas por banca examinadora especial,
poderá ter abreviada a duração de seu curso, de acordo com as normas do sistema federal de
ensino.
Art. 120 - Na elaboração dos planos de adaptação, são observados os seguintes princípios:
I – não superpor os aspectos quantitativos e formais de ensino, apresentados por itens de
programas, carga horária e ordenação das disciplinas, à consideração mais ampla da integração
dos conhecimentos e habilidades inerentes ao curso, no contexto da formação cultural e
profissional dos discentes.
II – adaptar um plano de estudo que possibilite o melhor aproveitamento do tempo e capacidade
de aprendizagem dos discentes;
Art. 121 - É aproveitada, para o curso no qual o aluno transferido efetuar a matrícula, disciplina
com compatibilidade de conteúdos.
Art. 122 - Não é aceito, para fins de Graduação, aproveitamento de disciplinas ministradas de
extensão.
Art. 123 - É aproveitada disciplina de curso de especialização, estudada com aproveitamento,
para os cursos de graduação.
SEÇÃO IX
DA AVALIAÇÃO E DA FREQUÊNCIA

Art. 124 - Nos cursos de Graduação e Pós-Graduação Lato Sensu e/ou Stricto Sensu, o
rendimento do desempenho discente será aferido por disciplina, considerando a preponderância
dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos.
§ 1º - A aprovação em qualquer disciplina é efetuada depois de satisfeitas as exigências do
processo avaliativo e da assiduidade mínima exigida.
§ 2º - Excetuam-se os casos legais de justificativa e compensação de ausência.
§ 3º - Para os casos previstos em Lei, o Discente deverá requerer, em tempo hábil, o seu
afastamento, bem como solicitar provas, atividades e atendimento domiciliar nos casos
específicos, que serão realizados de acordo com a deliberação do Colegiado de Curso do
Docente da disciplina.
§ 4º - Os membros Discentes dos órgãos colegiados, durante a permanência nas atividades
específicas dos respectivos colegiados não devem ter prejuízo em suas atividades no que tange à
frequência e à avaliação.
Art. 125 - Nos cursos de Graduação e Pós-Graduação Lato Sensu e/ou Stricto Sensu, o
desempenho do discente será em conformidade com o Projeto Pedagógico do Curso, aprovado
pelo Colegiado de cada curso, por proposta da Coordenação de Curso ou da Direção da
Faculdade.
Art. 126 - São atividades curriculares, as preleções, pesquisas, exercícios, arguições, trabalhos
práticos, seminários, excursões, estágios, provas escritas e orais previstos nos respectivos planos
de ensino, aprovados pela coordenadoria de curso.
Parágrafo Único - O Docente, a seu critério ou a critério da respectiva coordenadoria, pode
promover trabalhos, exercícios e outras atividades em classe e extra classe, que podem ser
computados nas notas ou conceitos das verificações parciais, nos limites definidos pela
Coordenação de Curso.
Art. 127 - A apuração do rendimento escolar é feita por disciplina, incidindo sobre a frequência e o
aproveitamento.
§ 1º - Cabe ao Docente a atribuição de notas de avaliação e responsabilidade do controle de
frequência dos alunos, devendo ao Coordenador de Curso e a Coordenação Pedagógica fiscalizar
o cumprimento desta obrigação, intervindo em caso de omissão.
§ 2º - É atribuída nota zero ao aluno que usar meios ilícitos ou não autorizados pelo Professor,
quando da elaboração dos trabalhos, de verificações parciais, exames ou qualquer outra
atividade, que resulte na avaliação de conhecimento, por atribuições de notas, sem prejuízo da
aplicação de sanções cabíveis por ato de improbidade.
Art. 128 - A cada verificação de aproveitamento é atribuída uma nota, expressa em grau de zero a
dez.
§ 1º - É atribuída nota zero ao aluno que deixar de se submeter à verificação prevista na data
fixada.
§ 2º - O aluno que deixar de comparecer às avaliações de aproveitamento, nas datas fixadas,
pode requerer uma prova substitutiva para cada disciplina, com justificativa que indique justo
motivo para a ausência, de acordo com o calendário escolar, cabendo a decisão ao Diretor.
§ 3º - Pode ser concedida revisão de nota, por meio de requerimento, dirigido ao Diretor, no prazo
de cinco dias úteis, após a divulgação do resultado.

§ 4º - O professor responsável pela revisão da nota pode mantê-la ou alterá-la, devendo, sempre,
fundamentar sua decisão.
§ 5º - Não aceitando a decisão do professor, o aluno, desde que justifique, pode solicitar ao
Diretor que submeta seu pedido de revisão à apreciação de outros professores do mesmo Curso.
§ 6º - Se ambos concordarem em alterar a nota, esta decisão é a que prevalece; não havendo
unanimidade, prevalece a nota atribuída pelo professor da disciplina que avaliou a prova, cabendo
recurso, em instância final, ao CEPEX.
§7º - Para efeito em cada semestre de cada curso, as Coordenações de Cursos, juntamente, com
os Professores, elaborará uma Prova ou um Projeto Interdisciplinar, a fim de estimular a
integração entre as disciplinas e a interação entre teoria e prática. Assim, o cálculo da média
semestral de cada disciplina se apresentará da seguinte forma:
Turmas com Interdisciplinar:
(Nota 1º. Bimestre (peso 4) + Nota 2º. Bimestre (peso 4) + Nota da Prova ou Projeto
Interdisciplinar (peso 2) = NOTA FINAL) – Para aprovação, o acadêmico deve alcançar nota igual
ou superior à 7,0.

Turmas sem Interdisciplinar:
(Nota 1º Bimestre (peso 5) + (Nota do 2º Bimestre (peso 5) = NOTA FINAL) – Para aprovação, o
acadêmico deve alcançar nota igual ou superior à 7,0.
Art. 129 - Atendida, em qualquer caso, a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) às
aulas e demais atividades escolares programadas, o aluno é aprovado:
I - Independente de exame final, quando obtiver nota de aproveitamento não inferior a sete,
correspondente à média aritmética das notas dos exercícios escolares realizados durante o
período letivo;
II - mediante exame final, quando tenha obtido nota de aproveitamento inferior a sete e obtiver
média final não inferior a sete, correspondente à média aritmética entre a nota de aproveitamento
e a nota de exame final.
Parágrafo Único - As médias são expressas em números inteiros ou em números inteiros mais
cinco décimos.
Art. 130 - É considerado reprovado o aluno que:
I - não obtiver frequência mínima de setenta e cinco por cento das aulas e demais atividades
programadas, em cada disciplina;
II - não obtiver, na disciplina, média final igual ou superior a sete.
Art. 131 - O aluno, reprovado por não ter alcançado frequência ou a média mínima exigida, deve
repetir a disciplina, no período letivo seguinte.
§ 1º - Atingindo o número de 60% (sessenta por cento) das disciplinas em dependência, haverá a
necessidade de refazer todas as disciplinas do semestre em questão;
§ 2º - Jubilamento é o desligamento compulsório da Faculdade. O jubilamento pode ocorrer em
duas situações: quando houver terminado o prazo legal máximo de duração conforme Projeto
Pedagógico dos Cursos, incluídos os períodos de abandono, ou quando o aluno tiver se

matriculado 04 (quatro) vezes em uma mesma disciplina sem ter obtido aprovação (são
consideradas as reprovações por falta, por média e/ou os cancelamentos de disciplina).
§ 3º - O aluno jubilado poderá retornar à FAROL por meio de novo processo seletivo, mas não
para o mesmo curso, sendo vedada a transferência interna para o curso do qual foi desligado
compulsoriamente. Os trancamentos de matrículas feitos de forma regimental, inclusive, não
serão computados no prazo de integralização do curso.
Art. 132 - É promovido, ao período letivo seguinte, o aluno aprovado em todas as disciplinas do
período cursado, admitindo-se, ainda, a promoção com dependência.
Parágrafo Único. O aluno, promovido em regime de dependência, deve matricular-se,
obrigatoriamente, no período seguinte e nas disciplinas de que depende, observando-se a
compatibilidade de horário e aplicando-se, a todas as disciplinas, as mesmas exigências de
frequência e aproveitamento estabelecidas nos artigos anteriores.
Art. 133 - Podem ser ministradas aulas de dependência e de adaptação de cada disciplina, em
horário ou período especial, a critério da coordenadoria de cada curso.
Art. 134 - O aluno que tenha extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado por meio
de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, disciplinados pelo CEPEX, aplicados
por banca examinadora especial, pode ter abreviada a duração do seu curso, de acordo com a
legislação e normas vigentes.
Parágrafo Único - Por outro lado, os alunos que ultrapassarem o tempo máximo para
integralização do curso contido no Projeto Pedagógico,
Art. 135 - A frequência às aulas, seminários ou qualquer outra atividade acadêmica prevista no
curso é obrigatório aos Discentes matriculados.
Art. 136 - O Discente que, durante o período letivo, participar de atividades de extensão, projeto
de pesquisa, representação estudantil comprovada ou outras consideradas relevantes pela
Coordenação de Curso pode ter as correspondentes aulas e demais atividades acadêmicas
recuperadas em regime especial de estudos dentro do período letivo.
SEÇÃO X
DO REGIME ESPECIAL
Art. 137 - São merecedores de tratamento especial os alunos, matriculados nos cursos
sequenciais, de Graduação ou Pós-Graduação Lato Sensu e/ou Stricto Sensu, portadores de
afecções congênitas ou adquiridas, infecções, traumatismo ou outras condições mórbidas,
determinando distúrbios agudos ou agudizados, caracterizados por incapacidade física relativa,
incompatível com a frequência aos trabalhos escolares, desde que se verifique a conservação das
condições intelectuais e emocionais necessárias para o prosseguimento da atividade escolar em
novas modalidades.
Art. 138 - O regime excepcional estende-se à mulher em estado de gravidez, a partir do oitavo
mês de gestação e durante três meses.
Parágrafo Único - Em casos excepcionais, comprovado mediante atestado médico, pode ser
ampliado o período de repouso, antes e depois do parto.

Art. 139 - A ausência às atividades escolares, durante o regime especial, é compensada pela
realização de trabalhos e exercícios domiciliares, com acompanhamento de professor, designado
pela coordenadoria do curso respectivo, realizados de acordo com o plano fixado, em cada caso,
consoante o estado de saúde do estudante e as possibilidades da Faculdade.
Parágrafo Único - Ao elaborar o plano de estudo, a que se refere este artigo, o professor leva em
conta a sua duração, para que a execução não ultrapasse, em cada caso, o máximo admissível
para a continuidade do processo psicopedagógico de aprendizagem neste regime.

Art. 140 - Os requerimentos relativos ao regime especial, disciplinado neste Regimento Geral,
devem ser instruídos com laudo, firmado por profissional, legalmente habilitado.
Parágrafo Único. É da competência do Diretor, ouvida a coordenadoria de curso, a decisão nos
pedidos de regime especial.

CAPÍTULO III
DOS ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS
Art. 141 - O estágio supervisionado, quando integrante do currículo pleno do curso, consta de
atividades de prática pré-profissional, exercidas em situações reais de trabalho, sem vínculo
empregatício.
Parágrafo Único - Para cada aluno é obrigatória a integralização da carga horária total do
estágio, prevista no currículo pleno do curso, nela se podendo incluir as horas destinadas ao
planejamento, orientação paralela e avaliação das atividades.
Art. 142 - O estágio supervisionado é regulamentado pelo CEPEX, ouvida a Coordenação de
curso.
CAPÍTULO IV
DOS TRABALHOS DE GRADUAÇÃO
Art. 143 - O trabalho de graduação, ou melhor, trabalho de conclusão de curso (TCC), sob a
forma de monografia ou projeto experimental, pode ser exigido quando constar do currículo pleno
do curso.
Parágrafo Único - Cabe Coordenador de cada curso fixar as normas para a escolha do tema, a
elaboração, apresentação e avaliação do trabalho referido neste artigo.
TÍTULO IV
DA COMUNIDADE ACADÊMICA
CAPÍTULO I
DO CORPO DOCENTE

Art. 144 - O Corpo Docente da Faculdade se distribui entre as seguintes classes de carreira de
magistério:
I – Professor Titular; e
II – Professor Assistente.
Parágrafo Único - A título eventual e por tempo estritamente determinado, a Faculdade pode
dispor do concurso de professores visitantes e colaboradores, estes últimos destinados a suprir a
falta temporária de docentes integrantes da carreira.
Art. 145 - Os professores são contratados pela Mantenedora por indicação da Diretoria da
Faculdade, segundo o regime das leis trabalhistas, observados os critérios e normas do Plano de
Carreira, da Capacitação Docente e deste Regimento.
Art. 146 - A admissão do professor é feita mediante seleção procedida pela Coordenação de
Curso e homologação pelos Conselhos Superiores, observados os seguintes critérios:
I – além da idoneidade moral do candidato, serão considerados seus títulos acadêmicos, didáticos
e profissionais, relacionados com a matéria a ser por ele lecionada;
II – constitui requisito básico o diploma de Graduação ou Pós-Graduação Lato Sensu
(Especialização) e/ou Stricto Sensu (Mestrado, Doutorado e Livre-Docência) correspondente a
curso que inclua, em nível não inferior de complexidade, matéria idêntica ou afim àquela a ser
lecionada;
III – para a admissão de Professor Assistente, exige-se como titulação acadêmica mínima,
certificado de curso de aperfeiçoamento ou especialização, obtidos nas condições para este fim
definidas pelo órgão federal competente ou de aprovação em equivalente conjunto de disciplinas
de Mestrado; e
IV – para admissão de professor titular ou promoção a este nível, exige-se alternadamente:
a) título de Mestre ou Doutor, obtido em curso nacional credenciado ou equivalente estrangeiro,
ou título de livre docente obtido na forma da lei; ou
b) a titulação mínima prevista no inciso III, acrescida de trabalhos publicados de real valor ou de
exercício efetivo, de no mínimo 2 (dois) anos de magistério superior ou de atividades técnicoprofissionais.
Parágrafo Único - Atendido o disposto neste artigo, a admissão como professor titular bem como
a promoção a esta classe dependerão da existência dos correspondentes recursos orçamentários.
Art. 147 - São atribuições do Professor:
I – elaborar o plano de ensino de sua disciplina, submetendo-o á aprovação do Colegiado do
Curso;
II – orientar, dirigir e ministrar o ensino de sua disciplina, cumprindo-lhe integralmente o programa
e carga horária;
III – organizar e aplicar os instrumentos de avaliação do aproveitamento e julgar os resultados
apresentados pelos alunos;
IV – entregar à Secretaria os resultados das avaliações do aproveitamento escolar, nos prazos
fixados;
V – observar o regime escolar e disciplinar na Faculdade;
VI – elaborar e executar projetos de pesquisa e extensão;
VII – votar, podendo ser votado para representante de sua classe nos Conselhos Superiores
(CONDEF/CEPEX);

VIII – participar das reuniões e trabalhos dos órgãos colegiados a que pertencer e de comissões
para as quais for designado;
IX - planejar e orientar pesquisas, estudos e publicações;
X - conservar, sob sua guarda, documentação que comprove seus processos de avaliação e seu
desempenho acadêmico;
XI - não defender ideias ou princípios que conduzam a qualquer tipo de discriminação ou
preconceito ou que contrariem este Regimento e as Leis;
XII - participar da elaboração do Projeto Pedagógico e Institucional da Faculdade;
XIII – recorrer de decisões dos órgãos deliberativos ou executivos; e
XIV – exercer as demais atribuições que lhe forem previstas em lei e neste Regimento.
Art. 148 - Será passível de sanção disciplinar o Docente que, sem motivo aceito como justo pelo
órgão competente, deixar de cumprir o programa a seu encargo e horário de trabalho a que esteja
obrigado, importando a reincidência, nessas faltas, em motivo bastante para sua demissão ou
dispensa.
Parágrafo Único - Ao professor é garantido o direito de defesa.

CAPÍTULO II
DO CORPO DISCENTE
Art. 149 - Constituem o Corpo Discente da Faculdade os alunos regulares e os alunos não
regulares, duas categorias que se distinguem pela natureza dos cursos a que estão vinculados.
Parágrafo Único - Aluno regular é o aluno matriculado em curso de Graduação e Pós-Graduação
Lato Sensu e/ou Stricto Sensu; o Aluno não regular é aquele inscrito em curso de
aperfeiçoamento, de extensão ou sequenciais, ou em disciplinas isoladas do curso oferecido
regularmente.
Art. 150 - São direitos e deveres dos membros do Corpo Discente:
I – frequentar as aulas e demais atividades curriculares aplicando a máxima diligência no seu
aproveitamento;
II – utilizar os serviços administrativos e técnicos oferecidos pela Faculdade;
III – recorrer de decisões dos órgãos deliberativos ou executivos;
IV – observar o regime escolar e disciplinar e comportar-se dentro e fora da Faculdade de acordo
com princípios éticos condizentes;
V – zelar pelo patrimônio da Faculdade;
VI – ter livre acesso ao Catálogo, com oferta de cursos, programas e demais componentes
curriculares, sua duração, requisitos, qualificação dos professores, recursos disponíveis e critérios
de avaliação; e
VII - efetuar o pagamento, nos prazos fixados, dos encargos educacionais.
Art. 151 - O Corpo Discente tem como órgão de representação o Diretório Acadêmico, regido por
Estatuto próprio, por ele elaborado e aprovado conforme a legislação vigente.
§ 1º - A representação tem por objetivo promover a cooperação da comunidade acadêmica e o
aprimoramento da Faculdade.
§ 2º - Compete ao Diretório Acadêmico indicar os representantes discentes, com direito a voz e
voto, nos órgãos colegiados da Faculdade, vedada a acumulação.
§ 3º - Os diretórios ou centros acadêmicos podem ser organizados por curso.

§ 4º - Aplicam-se aos representantes estudantis nos órgãos colegiados as seguintes disposições:
I – são elegíveis os alunos regulares, matriculados em, pelo menos, 3 (três) disciplinas,
importando a perda dessas condições em perda do mandato; e
II – o exercício da representação não exime o aluno do cumprimento de suas obrigações
escolares.
Art. 152 - A Faculdade pode instituir prêmios, com estímulo à produção intelectual de seus alunos
na forma regulada pelo CEPEX e aprovada pela Direção.
Art. 153 - A Faculdade pode instituir Monitoria, sendo os monitores selecionados pelas
Coordenadorias de curso e designados pelo Diretor.
Parágrafo Único - No processo de seleção deve ser levado em consideração o rendimento
satisfatório do candidato, na disciplina ou área da monitoria, bem como aptidão para as atividades
auxiliares de ensino, pesquisa e extensão.

CAPÍTULO III
DO CORPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO
Art. 154 - O Corpo Técnico-Administrativo, constituído por todos os servidores não docentes, tem
a seu cargo os serviços necessários ao bom funcionamento da Faculdade.
Parágrafo Único - A Faculdade zelará pela manutenção de padrões e condições de trabalho,
condizentes com a natureza de instituição educacional, bem como por oferecer oportunidade de
aperfeiçoamento técnico-profissional a seus funcionários.
Art. 155 - Os servidores não docentes são contratados sob o regime da legislação trabalhista,
estando sujeitos, ainda, ao disposto neste Regimento Interno, no Estatuto e nas demais normas
expedidas pelos órgãos da administração superior da Faculdade.

TÍTULOV
DO REGIME DISCIPLINAR
CAPÍTULO I
DO REGIME DISCIPLINAR EM GERAL
Art. 156 - O ato de matrícula e de investidura em cargo ou função Docente a TécnicoAdministrativa importa em compromisso formal de respeito aos princípios éticos que regem a
Faculdade, à dignidade acadêmica, às normas contidas na legislação do ensino, neste Regimento
e, complementarmente, baixadas pelos órgãos competentes e às autoridades que deles emanam.
Art. 157 - Constitui infração disciplinar, punível na forma deste Regimento, o desatendimento ou
transgressão do compromisso a que se refere o artigo anterior.
§ 1º - Na aplicação das sanções disciplinares será considerada a gravidade da infração, à vista
dos seguintes elementos:

I – primariedade do infrator;
II – dolo ou culpa;
III – valor do bem moral, cultural ou material atingido.
§ 2º - Ao acusado será sempre assegurado o direito de defesa.
§ 3º - A aplicação ao aluno ou a docente de penalidade que implique afastamento, temporário ou
definitivo, das atividades acadêmicas será precedida de inquérito administrativo, instaurado por
ato do Diretor Acadêmico, e realizado por uma Comissão nomeada por este, a qual compreenderá
o Presidente, o Secretário, o Membro Docente, o Membro Discente, o Suplente Docente e o
Suplente Discente.
§ 4º - Instaurado o Procedimento, a Comissão Nomeada, após reunir-se, emitirá mandado de
citação ao investigado, remetendo-lhe cópia integral do procedimento, para que tome
conhecimento desta instauração em seu desfavor, bem como, no prazo de 05 dias, ainda que haja
mais de um investigado, apresente, caso queira, o rol de testemunhas de Defesa para serem
ouvidas oportunamente pela Comissão.
§ 5º - O investigado poderá patrocinar pessoalmente sua Defesa, ou constituir Advogado(s) para
que a faça, sempre em atenção aos princípios do Contraditório e da Ampla Defesa.
§ 6º - O não comparecimento do investigado às fases do procedimento não implicará revelia,
contudo, será compreendido como inércia voluntária, e os atos serão realizados normalmente,
mas em hipótese alguma a Comissão ou a IES indicará Assistente Jurídico ao Investigado, visto
que o mesmo pode realizar pessoalmente sua própria defesa.
§ 7º - Em havendo testemunhas a serem ouvidas, será designado dia, hora e local para tal
solenidade, quando serão ouvidas primeiramente as testemunhas da Comissão ou daquele(a) que
indicara a suposta transgressão pelo investigado, e por fim, as testemunhas de Defesa, devendo
todos serem intimados para comparecimento com no mínimo 48 horas de antecedência.
§ 8º - As testemunhas prestarão depoimento individualmente, e as perguntas a elas serão
realizadas primeiramente pela Comissão, e em seguida, pelo investigado ou por seu Procurador,
caso constituído, mediante Procuração nos Autos.
§ 9º - Concluída a oitiva das testemunhas, será procedido o interrogatório do Investigado, e se
houver mais de um, a ordem será definida conforme convir à Comissão.
§ 10º - Se ausente na audiência designada, alguma testemunha devidamente intimada, a
Comissão decidirá sobre a necessidade de sua oitiva, devendo sempre lembrar que o(s)
interrogatório(s) é(são) o(s) ato(s) final(is).
§ 11º - Encerrada a Instrução do feito, será oportunizado ao investigado o prazo de 05 dias para
que apresente sua Defesa, e se houver mais de um investigado, o prazo será simultâneo, pois
que para cada um dos mesmos, a Comissão deverá entregar cópia integral do procedimento
instaurado, mediante protocolo.
§ 12º - Caso não seja(m) apresentada(s) a(s) Defesa(s), não será oportunizado novo prazo ao(s)
investigado(s), pelo que a Comissão deverá reunir-se para emissão de Relatório Final e Parecer.
§ 13º - Tal Parecer deverá declinar em qual transgressão incorrera o investigado, dentre as
previstas nos artigos 158 a 161 deste Regimento, bem como indicará à Autoridade competente a
sanção a ser aplicada àquele, dentre as previstas nos citados artigos, caso o transgressor seja
docente ou discente.
§ 14º - Em caso de dano material ao patrimônio da Faculdade, além da sanção disciplinar, o
infrator estará obrigado ao ressarcimento.

SEÇÃO I

DO REGIME DISCIPLINAR DO CORPO DOCENTE
Art. 158 - Os membros do Corpo Docente estão sujeitos às seguintes penalidades disciplinares:
I – advertência, oral e sigilosa, nos seguintes casos:
a) inobservância do horário das aulas;
b) atraso no preenchimento dos diários de classe; e
c) ausência às reuniões dos órgãos da Faculdade.
II – repreensão, por escrito, nos seguintes casos:
a) reincidência nas faltas prevista no item I; e
b) não cumprimento, sem motivo justo, do programa ou carga horária de disciplina a seu cargo.
III – suspensão, com perda de vencimentos, nos seguintes casos:
a) reincidência nas faltas prevista no item II;
b) não cumprimento, sem motivo justo do programa ou carga horária de disciplina a seu cargo.
IV – dispensa, nos seguintes casos:
a) reincidência à falta prevista na alínea “b” do item III, configurando-se esta como justa causa, na
forma da lei;
b) incompetência didática ou científica; e
c) prática de ato incompatível com a moral.
§ 1º - São competentes para a aplicação das penalidades:
I – de advertência, o Coordenador de Curso e o Diretor Acadêmico;
II – de repreensão e suspensão, o Diretor Acadêmico; e
III – de dispensa, a Mantenedora, por proposta do Diretor Acadêmico.
§ 2º - Da aplicação das penalidades de advertência, repreensão, suspensão e dispensa até 10
(dez) dias, cabe recurso aos Conselhos Superiores.

SEÇÃO II
DO REGIME DISCIPLINAR DO CORPO DISCENTE
Art. 159 - Os alunos estão sujeitos às seguintes penalidades disciplinares:
I – advertência verbal, nos seguintes casos:
a) desrespeito ao Diretor, a qualquer membro do Corpo Docente ou a servidor da Faculdade; e
b) desobediência a qualquer ordem emanada do Diretor ou de qualquer membro do Corpo
Docente no exercício de suas funções.
II – repreensão, nos seguintes casos:
a) reincidência nas faltas previstas no item I;
b) ofensa ou agressão a outro aluno, à perturbação da ordem no recinto da Faculdade;
c) danificação do material da Faculdade; e
d) improbidade na execução de atos ou trabalhos escolares.
III – suspensão, nos seguintes casos:
a) reincidência nas faltas prevista no item II;
b) ofensa ou agressão a membro do Corpo Docente ou servidor da Faculdade; e
c) incitamento à perturbação da ordem na Faculdade.
IV – desligamento, nos seguintes casos:
a) reincidência nas faltas previstas no item III; e
b) falsidade de documento para uso junto à Faculdade.
§ 1º - São competentes para aplicação das penalidades:

I – de advertência, o Coordenador de Curso e o Diretor Acadêmico; e
II – de repreensão, suspensão e desligamento, o Diretor Acadêmico.
§ 2º - Da aplicação das penalidades de advertência, repreensão, suspensão até 10 (dez) dias de
desligamento, cabe recurso ao Conselho Superior.
Art. 160 - O registro da penalidade será feito em documento próprio, não constando do histórico
escolar do aluno.
Parágrafo Único - Será cancelado o registro das penalidades de advertência e de repreensão,
se, no prazo de 1 (um) ano de sua aplicação, o aluno não incorrer em reincidência.

SEÇÃO III
DO REGIME DISCIPLINAR DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
Art. 161 - Aos membros do Corpo Técnico-Administrativo aplicam-se as penalidades previstas na
legislação trabalhista.
Parágrafo Único - A aplicação das penalidades é de competência do Diretor Acadêmico,
ressalvada a de dispensa ou rescisão do contrato, que é da Mantenedora, por proposta do Diretor
Geral.

TÍTULO VI
DOS TÍTULOS E DIGNIDADES ACADÊMICAS
Art. 162 - Ao concludente do curso de Graduação será conferido o respectivo grau de Bacharel
e/ou Licenciatura e expedido o diploma correspondente.
Parágrafo Único - O diploma será assinado pelo Diretor e pelo aluno.
Art. 163 - Os graus acadêmicos serão conferidos pelo Diretor, em sessão solene e pública do
Conselho Superior, na qual os Graduados prestarão compromisso na forma aprovada pela
Faculdade.
Parágrafo Único - Ao concluinte que requerer o Grau fora da época estabelecida no Calendário
Acadêmico, será conferido em ato simples na presença de 3 (três) professores, em local e data
determinados pelo Diretor.
Art. 164 - Ao concluinte de curso de Pós-Graduação Lato Sensu e/ou Stricto Sensu,
aperfeiçoamento e extensão será expedido o respectivo certificado e/ou diploma pelo Diretor e/ou
Coordenador de Curso, sob cuja responsabilidade tenha sido ministrado o curso.

TÍTULO VII
DAS RELAÇÕES COM A MANTENEDORA
Art. 165 - A Sociedade Rolimourense de Educação e Cultura Ltda., como entidade Mantenedora,
é responsável pela Faculdade, perante as Instituições e autoridades públicas e privadas e o

público em geral, judicial e extra-judicialmente, cabendo à Mantenedora tomar medidas
necessárias ao bom e regular funcionamento da Faculdade, respeitada, nos limites da Lei, de seu
Contrato Social e deste Regimento Interno, a liberdade acadêmica dos corpos Docente e Discente
e a autoridade própria de seus órgãos colegiados deliberativos e executivos e a autonomia
didático-científica da entidade Mantida.
Art. 166 - Compete precipuamente à Mantenedora promover adequadas condições de
funcionamento das atividades da Faculdade colocando-lhe à disposição, os bens móveis e
imóveis de seu patrimônio, ou de terceiros a ela cedidos ou arrendados sob contrato e
assegurando-lhe os suficientes recursos financeiros de custeio.
§ 1º - À Mantenedora reserva-se a administração orçamentária da Faculdade podendo delegá-la
no todo ou em parte, ao Diretor.
§ 2º - Dependem da aprovação da Mantenedora as decisões dos órgãos colegiados que importem
aumento de despesas.
§ 3º - À entidade Mantenedora reserva-se a administração: orçamentária, financeira, jurídica e
contábil da Faculdade, sendo de sua responsabilidade o aporte de recursos humanos, materiais e
financeiros para o normal funcionamento da Instituição.
Art. 167 - Dependem de aprovação da entidade Mantenedora as decisões dos órgãos colegiados
da Faculdade que importem em aumento de despesas, devendo ser os respectivos orçamentos e
propostas encaminhados previamente para análise e decisão.

TÍTULO VIII
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 168 - Este Regimento Interno será complementado por Regulamentos/Resoluções do
Conselho de Administração e pelo Conselho Superior.
Art. 169 - Os encargos educacionais, referentes às mensalidades, taxas e demais contribuições
escolares, são fixados e arrecadados pela Mantenedora, atendida a legislação vigente.

Parágrafo Único - As relações entre o aluno, a Faculdade e a sua Mantenedora, no que se refere
à prestação de serviços educacionais, são disciplinadas em contrato, assinado entre o aluno ou
seu responsável e a Mantenedora, obedecidos este Regimento Interno e a legislação pertinente.
Art. 170 - Este Regimento Interno só pode ser alterado com a aprovação de dois terços dos
membros do Conselho Deliberativo e Fiscal (CONDEF), além da aprovação do Conselho
Administrativo conforme dispõe Estatuto artigo 18, inciso I, alínea “b”, contudo, essa alteração só
se efetivará após aprovação do órgão federal competente.
§ 1º - As alterações ou reformas do Regimento Interno são de iniciativa do Diretor ou mediante
proposta, fundamentada, de dois terços dos membros do CONDEF ou do CEPEX.
§ 2º - As alterações ou reformas do currículo pleno ou do regime escolar somente podem ser
aplicadas no período letivo seguinte à data da aprovação.

Art. 171 - Os casos omissos no presente Regimento serão solucionados pelo Conselho
Administrativo, Conselhos Superiores e a Direção da Faculdade, observados os aspectos legais e
normativos pertinentes.
Art. 172 - Este Regimento Interno entra em vigor na data de sua aprovação pelo órgão federal
competente.

2. DAS RELAÇÕES E PARCERIAS COM
A COMUNIDADE
2.3.1 Cooperação e Parcerias com Instituições e Empresas
As atividades classificadas como parcerias com entidades públicas e privadas, mediante
convênios, são exercidas com apoio de docentes e discentes, e requerem sempre um acréscimo
de tempo dedicado a elas, em muitos casos com deslocamentos para regiões distantes, como é o
caso da presença da FAROL com inúmeras atividades em diversos Municípios da região da Zona
da Mata.

INSTITUIÇÃO

OBJETIVO

ANO

Convênio/Parceria para a realização
de Estágio
Profissionalizante/Supervisionado

2014

CACOAL SELVA PARK HOTEL
LATICÍNIOS
DE
DEMOURA – MIRAELLA

ROLIM

MADEDINO MADEIRAS
RÁDIO RONDÔNIA – 93,1 FM
SKILL
ROTARY
CLUB
DE
ROLIM
DEMOURA – DISTRITO 4720
CONDESSA NORTE – INDÚSTRIA
E COMÉRCIO
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E
INDUSTRIAL DE ROLIM DE
MOURA – ACIRM

MADEIREIRA ERONÁ
FRIGORÍFICO MARFRIG
FRIGORÍFICO MINERVA
FRIGORÍFICO INDEPENDÊNCIA
ASSOCIAÇÃO RURAL DE ROLIM
DE MOURA – ASROLIM
LANO DA AMAZÔNIA
FRAMA DA AMAZÔNIA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AVESTRUZ
AVERON

DE

RONDÔNIA

–

PREFEITURA MUNICIPAL
ESCRITÓRIOS CONTÁBEIS
EMPRESAS
DO
RAMO
DA
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

À
2018

EMPRESAS
DO
TECNOLOGIA
EMPRESAS
ALIMENTÍCIO

RAMO

DO

DA

RAMO

CLÍNICAS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
HOSPITAIS PRIVADOS
ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA
DEFENSORIA PÚBLICA
MINISTÉRIO PÚBLICO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

BIOTECNOLOGIA,
PESQUISA,
PÓS-GRADUAÇÃO E EDUCAÇÃO
INTEGRAL – BIOTEC

CENTRO
AMAZÔNICO
ENSINO,
PESQUISA
EXTENSÃO – CAEPE

Cooperação Técnica para prestação
de
serviços
educacionais
Aditamento da Prestação de Serviços
de educação de Pós-Graduação Lato
Sensu

2004

DE Convênio, Cooperação de Ensino,
E Pesquisa e Extensão nas atividades
de Pós-Graduação e Cursos de
Extensão.

2004

Termo de compromisso de Estágio
–
visando
oportunidades
de
aperfeiçoamento
da
formação
profissional
e
proporcionar
experiência prática complementar em
concordância com o currículo e
horários escolares.

2005

INSTITUTO EUVALDO LODI – IEL

Acordo de Cooperação Acadêmica
e
Cultura
–
Intercâmbio
de
especialistas e estudantes para o
desenvolvimento
de
programas,
conferências, pesquisas científicas e
estudos de Graduação e PósGraduação (Mestrado e Doutorado);

Organização
de
seminários,
simpósios e investigações científicas
conjuntas;
UNIVERSIDAD
“MARTA
ABREU”
VILLAS – CUBA

CENTRAL
DE
LAS

Intercâmbio de planos, programas,
materiais de estudo e informação
técnico-científica;

(Convênio Específico (Programa Elaboração de artigos científicos,
de Maestría em Ciências de La textos e outros materiais para
Educación)
publicação em revistas especializadas
a quem tenham acesso cada
Instituição;

2006

Outras formas de colaboração que
não estejam expressas no presente
documento e que sejam acordadas
pelas partes;

CENTRO
DE
INTEGRAÇÃO
EMPRESA-ESCOLA – CIEE

Acordo de Cooperação e Termo de
Compromisso de Estágio

DOMÍNIO SISTEMAS LTDA.

Convênio
de
concessão
e
disponibilidade
do
sistema
“Domínio Contábil Plus”- visando o
uso didático pelos acadêmicos de
Ciências Contábeis nas aulas práticas
da disciplina de Laboratório Contábil.

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA
– SESI

Parceria FAROL/SESI – Programa
SESI, Por um Brasil Alfabetizado.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ROLIM DE MOURA

Cooperação – realização do Plano de
Desenvolvimento Turístico de Rolim
de Moura.

SERVIÇO
NACIONAL
DE Convênio de cooperação mútua –
APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – com o objetivo de realizar atividades
SENAI
conjuntas de educação Profissional
para a modalidade de Aprendizagem
Industrial

PREFEITURA MUNICIPAL DE

Convênio de Cooperação Recíproca
– Desenvolvimento de atividades para

2006

2006

2006

2006

2007

2007

ROLIM DE MOURA

promoção da integração ao mercado,
através da operacionalização de
Estágio.

COMUTAÇÃO BIBLIOGRÁFICA –
COMUT

Programa de Comutação
Bibliográfica

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ROLIM DE MOURA

Convênio para a realização de
Estágio Básico do curso de
Psicologia
–
Realização
de
Psicodiagnósticos em crianças com
problemas de aprendizagem.

2007

2008

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL CORPO DOCENTE - POLÍTICA DE
QUALIFICAÇÃO.
2007
TITULAÇÃ
O
DOCENTES
40 HORAS
30 HORAS
20 HORAS
HORISTA
TOTAL

Mestrado
Doutorados Cursando s
Doutorado
3
----3
------------------------2
2
3
5
2
6

Cursando
Mestrado
------------3
3

Especialista Graduados TOTAL
2
4
----18
24

-----------------

8
4
----28
40

2008
TITULAÇÃ
O
DOCENTES
40 HORAS
30 HORAS
20 HORAS
HORISTA
TOTAL

Doutorados Cursando
Doutorado
3
--------------------1
1
4
1

Mestrado
s
5
--------2
7

Cursando
Mestrado
2
--------5
7

Especialista Graduados TOTAL
----2
1
14
17

-----------------

10
2
1
23
36

2009
TITULAÇÃ
O
DOCENTES
40 HORAS

Mestrado
Doutorados Cursando s
Doutorado
3
5

Cursando
Mestrado
2

Especialista Graduados TOTAL
-

-

10

30 HORAS
20 HORAS
HORISTA
TOTAL

1
4

1
1

2
7

5
7

2
1
14
17

-

2
1
23
36

2010
TITULAÇÃ
O
DOCENTES
40 HORAS
30 HORAS
20 HORAS
HORISTA
TOTAL

Doutorados Cursando
Doutorado
3
--------------------1
----1

Mestrado
s
5
1
----10
16

Cursando
Mestrado
-----------------

Especialista Graduados TOTAL
2
2
3
27
34

-----------------

10
3
3
38
54

2011
TITULAÇÃ
O
DOCENTES
40 HORAS
30 HORAS
20 HORAS
HORISTA
TOTAL

Mestrado
Doutorados Cursando s
Doutorado
1
----1
--------2
--------5
3
----9
4
17

Cursando
Mestrado
-----------------

Especialista Graduados TOTAL
4
4
9
38
55

-----------------

6
6
14
50
76

2012/1
TITULAÇÃ
O
DOCENTES Doutorados Cursando

Mestrado Cursando

Doutorado

Especialista Graduados TOTAL

Mestrado

40 HORAS

-----

-----

1

-----

3

-----

4

30 HORAS

3

-----

2

-----

3

-----

8

20 HORAS

1

-----

6

-----

13

-----

20

HORISTA

-----

-----

5

-----

28

-----

33

TOTAL

4

14

47

65

2012/2
TITULAÇÃ
O
DOCENTES Doutorados Cursando

Mestrado Cursando

Doutorado

Especialista Graduados TOTAL

Mestrado

40 HORAS

-----

6

-----

3

-----

9

30 HORAS

-----

1

-----

4

-----

5

20 HORAS

2

-----

7

-----

9

-----

18

HORISTA

1

-----

3

-----

25

-----

29

TOTAL

3

17

41

61

2013/1
TITULAÇÃ
O
DOCENTES Doutorados Cursando

Mestrado Cursando

Doutorado
40 HORAS

1

30 HORAS

Especialista Graduados TOTAL

Mestrado

-----

6

-----

2

-----

9

-----

3

-----

2

-----

5

20 HORAS

2

-----

10

-----

9

-----

21

HORISTA

1

-----

3

-----

26

-----

30

TOTAL

4

22

39

65

2013/2
TITULAÇÃ
O
DOCENTES Doutorados Cursando

Mestrado Cursando

Doutorado
40 HORAS

1

30 HORAS

Especialista Graduados TOTAL

Mestrado

-----

6

-----

4

-----

11

-----

1

-----

2

-----

3

20 HORAS

2

-----

4

-----

10

-----

16

HORISTA

1

-----

3

-----

16

-----

20

TOTAL

4

14

32

50

2014/1
TITULAÇÃ
O
DOCENTES Doutorados Cursando

Mestrado Cursando

Doutorado

Especialista Graduados TOTAL

Mestrado

40 HORAS

-----

-----

-----

0

30 HORAS

-----

-----

-----

0

20 HORAS

-----

-----

-----

0

HORISTA

-----

-----

-----

0

TOTAL

0

0

0

0

PLANO DE CARGOS, CARREIRA E
SALÁRIOS DA FACULDADE DE ROLIM
DE MOURA - RONDÔNIA

1. INTRODUÇÃO

O plano de cargos, carreiras e salários da FAROL é composto por um conjunto de
princípios técnicos e normas de administração de pessoal que define, estrutura, classifica e

hierarquiza cargos e funções possibilitando a movimentação de pessoal e o fornecimento dos
insumos necessários a seu planejamento e administração .
A sua elaboração levou em conta uma visão aberta, de características sistêmicas, para
atendimento à modernidade e à especificidade institucional.
Reveste-se ainda da característica fundamental de se constituir como instrumento de
Gestão do Desempenho Humano na Instituição FAROL, facilitador do processo de mudança e
consolidação dos modelos organizacionais matriciais, baseados em processo e projetos com foco
no acadêmico-cliente.
Sustentando teoricamente em premissas modernas de gestão, o PCCS contempla uma
série de alternativas que permitem ao Departamento de Recursos Humanos (DRH) administrar os
recursos humanos da FAROL de forma estimulante e competitiva, valorizando o conhecimento, a
competência e o desempenho do capital humano.
Entre os Sistemas de Remuneração o PCCS é fundamental como instrumento gerencial,
onde estabelece a estrutura de cargos da Faculdade, define as atribuições, deveres,
responsabilidades de cada cargo/função e estabelece os níveis salariais a serem praticados. A
boa gestão salarial possui dois pilares fundamentais que são o Equilíbrio Interno (garantia de
uma adequada harmonia interna dos cargos e salários) e o Equilíbrio Externo (prover a
equiparação de cargos e salários com o mercado).
Desenvolverá uma cultura gerencial de comprometimento e engajamento em relação aos
objetivos de curto prazo da FAROL, institucionalizando atitudes e estilos gerenciais que
promovam a iniciativa de ação, inovação, com foco nos resultados e outros comportamentos que
favoreçam o desenvolvimento e consolidação da Instituição no mercado.

1.1 - O PCCS apresenta os seguintes objetivos:
O presente documento tem por objetivo estabelecer uma política de administração de
cargos, salários e carreira para os quadros de Pessoal da FAROL.
O plano de cargos, salários e de carreira define, normatiza e disciplina as condições de admissão,
demissão, progressão, desenvolvimento profissional, direitos e deveres do seguinte quadro de
pessoal:
Docentes do magistério superior;
Pessoal técnico-administrativo;
Operacionais.
Estabelecer a adoção de um sistema de distribuição equitativa em que são considerados
os diversos fatores capazes de justificar o maior e menor nível de remuneração salarial, contados
a partir desta data e não sendo válido o tempo de serviço retroativo para efeito de remuneração.
Permitir a identificação dos cargos/funções mediante as respectivas descrições, tarefas
básicas e pré-requisitos mínimos indispensáveis ao seu pleno desenvolvimento.

Permitir a aplicação sistemática de mecanismos administrativos de mobilidade, que
incentivem o desenvolvimento e a adequação dos funcionários nas Carreiras e na estrutura
funcional existentes no Quadro de Lotação de Pessoal da FAROL.
Valorizar os recursos humanos visando alcançar alto nível de profissionalização e
desenvolvimento pessoal.
Possibilitar condições para progressão e ascensão funcionais, visando o crescimento
profissional do funcionário dentro da carreira, no exercício de suas atividades.
Estimular o desenvolvimento das atividades valorizando a realização do trabalho, com
qualidade e ética profissional.
Criar condições de atratividade para profissionais qualificados que atuam no mercado de
trabalho.

1.2 – CARACTERISTICAS DO PCCS:
O PCCS apresenta as seguintes características:
► Instrumento dinâmico, flexível e atualizável a cada momento de necessidade permitindo
adaptações e reposicionamentos estratégicos e adequação às variações do mercado de trabalho
nacional e local considerando-se avanços tecnológicos e novas práticas de remuneração
► Instrumento indutor de modernidade na gestão de pessoal com processo participativo e interativo
entre os componentes da estrutura organizacional visando sistematizar e orientar todas as
movimentações de pessoal na instituição.
► Estrutura funcional concebida em CARGOS E FUNÇÕES, onde aqueles são definidos por fatores
de especificação amplos, cujos conteúdos se explicitam em funções consistentes e
constantemente adaptáveis à visão estratégica da FAROL.
► Ampliação significativa da capacidade de atuação e retenção de recursos humanos estratégicos
pela possibilidade concreta de crescimento profissional dentro da própria FAROL estabelecida por
meio de condições efetivas para ascensão funcional e ênfase na qualificação e produtividade.
► Ampliação dos mecanismos de geração e circulação de informações técnicas sobre aspectos
funcionais visando a melhoria do ambiente interno e tornando-o mais propício à evolução
constante das performances individuais e coletivas com ressonância direta no alcance dos
objetivos estratégicos.
►

A estrutura de cargos e de funções foi composta a partir de três grupos ocupacionais:

a)

Cargos Operacionais;

b)

Cargos de Apoio Técnico Administrativo;

c)

Cargos de Docência;

Cada uma dessas categorias ocupacionais contém um determinado número de cargos,
com grande amplitude e poli valência, cujo conteúdo é definido por diversas funções que lhe são
correlatas:
As funções, procurando a maior especificidade profissional de seu ocupante, se revestem
de maior flexibilidade e mobilidade em relação a estrutura organizacional.
São definidas a partir de uma Descrição Sumária, restrita à sua atribuição principal; de
uma Descrição Detalhada, que contém a relação das principais atividades exigidas para o alcance
de sua atribuição principal; de um Perfil, que define os pré-requisitos individuais necessários ao
desempenho do cargo do qual essa função é correlata; de uma relação de Atributos, Habilidades
e Capacidades que identificam o bom exercício funcional e, finalmente, dos Destaques, onde se
faz referencia a algum detalhe que se faça marcante e, complementarmente, de forma essencial e
fundamental, do seu posicionamento hierárquico.
Estes grupos ocupacionais fundamentam também, por meio de seus cargos com funções
correlatas de natureza semelhante, a evolução funcional, de acordo com o enriquecimento gradual
do perfil, maior escolaridade, conhecimento, experiência, competências mais abrangentes e
outros fatores. Esta evolução funcional configura a possibilidade de encarreiramento previsto no
Plano de Carreiras, Cargos e Salários da FAROL.
Situações Especiais ou Extra-Quadro abrangerão profissionais considerados
imprescindíveis, em caráter de eventualidade, às atividades operacionais da FAROL com
características de indisponibilidade no mercado e possuidores de notória experiência comprovada.
Em decorrência, a aplicabilidade dos critérios para suas inserções nas tabelas salariais fica
vinculada à negociação individual para cada caso, contratação por prazo determinado e por ato
próprio da Direção Geral da FAROL.
O cargo de Diretor será comissionado. Sua nomeação será da alçada da Mantenedora.
O PCCS abre e contempla a perspectiva, para remuneração, além de considerar uma
parte fixa representada pelo salário nominal, uma outra parte variável, em decorrência de
gratificações, prêmios, bônus e outras formas de ganhos, que vem sendo cada vez mais
utilizadas empresarialmente como vantagens.
Serão desenvolvidos INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO, em anexo ao PCCS, mediante os
quais a FAROL poderá administrar planos individuais de trabalho de forma a procurar assegurar o
alcance dos objetivos institucionais, a performance dos funcionários e equipes de trabalho, a
necessidade de desenvolvimento de Recursos Humanos e o gerenciamento das progressões.
Foram desenvolvidas NORMAS DE PROCEDIMENTOS como base mínima para
fundamentar a manutenção administrativa dos recursos humanos existentes na FAROL em seus
amplos aspectos, confiando ao PCCS uma contextura essencialmente dinâmica pela possibilidade
de modificações nestas normas, bem como sua exclusão e a inserção de outras que se façam
necessárias.
A adesão dos funcionários ao PCCS será voluntária e opcional. No ato de seu
enquadramento firmará ACORDO DE MODIFICAÇÃO DO SEU CONTRATO DE TRABALHO.
Caso deseje optar e fique incluso em alguma exigência relativa às normas do Plano, ou da CLT já
que não se pode admitir qualquer rebaixamento, quer seja funcional ou salarial, o funcionário não
será enquadrado e receberá orientação, sendo-lhe atribuída a sigla CEDE (Condição Especial de

Enquadramento) durante sua permanência no regime anterior até que as dificuldades do seu
enquadramento sejam resolvidas.
Este trabalho referente ao Plano de Carreiras, Cargos e Salários poderá ser implementado
em seu todo ou em partes. Poderá ainda ser desdobrado e fundamentar o desenvolvimento de
Programas e Projetos. Em qualquer das alternativas constitui-se como um esforço significativo da
Mantenedora, da Direção Geral e do seu Departamento de Recursos Humanos, secundado pelo
esforço dos demais funcionários, em busca da sua melhor e maior efetividade institucional.

2 - METODOLOGIA UTILIZADA NO DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DE CARGOS
2.1 – Coleta de Dados:
Por ser um método mais preciso e completo para a obtenção das informações, além de
facilmente utilizado e com validade comprovada para todos os grupos ocupacionais, foi utilizado o
QUESTIONÁRIO como fonte de coleta de dados principal, complementado com algumas
entrevistas.

Foi elaborado de forma simples e clara e acompanhado de instruções para o seu
preenchimento, de forma a minimizar a ocorrência de dúvidas. Um eficaz meio, portanto para a
coleta de dados.
A partir dos dados coletados foram estabelecidos fatores para especificação dos cargos de
forma a viabilizar a avaliação dos mesmos. Considerando que o METODO DOS PONTOS tem
uso bastante difundido e é capaz de apresentar resultados precisos e, principalmente, porque
pressupõe avaliar os cargos por um sistema constituído por um conjunto de fatores
(características comuns aos cargos) e de graus atribuídos aos mesmos (diferentes intensidades
dos fatores para cada cargo e que os diferenciam entre si) foi escolhido como o processo mais
indicado para avaliar os cargos da FAROL. Para maior precisão se aferiu o universo de cada
cargo a partir das descrições funcionais consolidadas a partir dos questionários.
2.2 – Sistemas de Pontos:
O sistema de pontos é apoiado em fatores que devem incluir as características que não só
influem na maioria dos cargos como sofrem variações razoáveis conforme os cargos
considerados. Os questionários ensejaram as DESCRIÇÕES FUNCIONAIS cuja análise, por sua
vez, permitiu que fossem estabelecidos para a FAROL os fatores abaixo descriminados e sua
avaliação.
1. REQUISITOS MENTAIS: ESCOLARIDADE, EXPERIÊNCIA E COMPLEXIDADE
2. RESPONSABILIDADES: CONTATOS FUNCIONAIS, LIBERDADE DE AÇÃO E ERROS.
3. REQUISITOS FÍSICOS: EXPOSIÇÃO À FADIGA.
4. CONDIÇÕES DE TRABALHO: AMBIENTE E RISCOS.
O método de pontos adotado apresenta inúmeras e imediatas vantagens, tais como:

1. Emprega uma escala gráfica descritiva, por muitos especialistas considerados como a de maior
confiabilidade e segurança. É uma das melhores tentativas de conexão entre a realidade e o
conceito.
2. Os graus são definidos em termos aplicáveis a qualquer cargo com emprego bastante simples.
3. Facilita a distribuição dos cargos em classes ou grupos de cargos.
4. A consistência e precisão das avaliações submetidas a reavaliações periódicas tende a aumentar
ao longo do tempo, permitindo a inclusão de novos cargos sem quebra de coerência nos critérios
estabelecidos.
5. Não exige somente especialistas podendo ser utilizadas COMISSÕES DE AVALIAÇÃO formadas
por funcionários de experiência e representativos de toda a organização, o que foi a opção
tecnicamente escolhida para a FAROL.
Ao longo do desenvolvimento do trabalho não se buscou preciosismo ou rígida
observância de princípios técnicos. Considerando a técnica como um meio e não um fim em si
mesma foram feitas adaptações e concessões à melhor maneira de conceituar e trabalhar a
realidade da instituição.

FATOR 1 – QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
Este fator avalia o somatório de conhecimentos requeridos para o bom desempenho das
atividades do cargo. São considerados subfatores:
ESCOLARIDADE: que avalia o grau de formação escolar regular exigido.
EXPERIÊNCIA: que estabelece o tempo mínimo de experiência profissional requerida.

ESCOLARIDADE

QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL

EXPERIÊNCIA
(A)
(B)
(C)
sem
6 meses 1 ano
experiê
ncia

(1)
“Ensino
18
fundamental
incompleto”
(2)
“Ensino
44
fundamental
completo”
(3)
“Ensino
70
médio
Completo”

(D)
3 anos

(D)
mais de 6
anos

31

44

57

70

57

70

83

96

83

96

109

122

(4)
“Ensino
96
médio
técnico”
(5)
3° grau
122
“Curso
Universitário
(6)
“Pós148
Graduação”

109

122

135

148

135

148

161

174

161

174

187

200

FATOR 2 – APLICAÇAO DOS CONHECIMENTOS
Este fator avalia como são aplicados os conhecimentos dos ocupantes no conteúdo
ocupacional do cargo. São considerados os subfatores:
COMPLEXIDADE: que mede a aplicação da qualificação profissional diante dos diferentes graus
de dificuldade das atividades.
RELACIONAMENTO INTERPESSOAL: que avalia as relações pessoais e os contatos funcionais
requeridos aos ocupantes do cargo.

Aplicação
Conhecimentos

RELACIONAMENTO INTERPESSOAL
(A)
(B)
Contatos
apenas Contatos
que
dos para prestação de requerem
alguma
contas
e habilidade para tratar
recebimentos
questões
diversas/
supervisão eventual

(1) Atividades 18
rotineiras e de
fácil execução

42
30

66
54

COMPLEXIDADE

45
(2)
66
Atividades
regulamentad
as
por
normas
e
procedimento
s de serviços

78
66

90
78

90
114

102

90
(3)
114
Atividades
diversificadas
que exigem
análise
e
interpretação

(C)
Contatos que exigem
muita habilidade para
alcançar os resultados
desejados/supervisão
frequente

126

114
138

126

138
162

150
138

174
162

186

FATOR 3 – RESPONSABILIDADE OPERACIONAL
Este fator avalia os efeitos da qualificação dos ocupantes dos cargos no desempenho de
suas atividades. São considerados dois subfatores:

LIBERDADE (AUTONOMIA) DE AÇÃO: que mede os efeitos dos controles a que os ocupantes
dos cargos são expostos.
REPERCURSÃO: que mede as consequências tecnológicas e/ou econômicas de eventuais erros
dos ocupantes dos cargos.
Responsabilidade
Operacional

(A)
Erros
de
pequena monta
sem
maiores
consequências

REPERCUSSÃO
(B)
(C)
Erros
que Erros
que
já
implicam em causam
impactos
refazer
o técnicos
ou
trabalho
financeiros
com
(retrabalho
algum
e/ou
comprometimento
pequeno
prejuízo)

(D)
Erros
com
consequências
relevantes
que
causam
inevitáveis
prejuízos
à
FAROL

AUTONOMIA DE AÇAO

(1) Atuação com 21
base
em
instruções diretas
e detalhadas

39
30

57
48

39
(2) Atuação com
57
base em normas
técnicas
e
procedimentos
operacionais
definidos
(3) Atuação já
com
alguma 93
autonomia, uma
vez que suas
decisões devem
ser confirmadas
pelo superior

66
57

75

(4)Atuação com
129
relativa
autonomia
técnica
138
reportando
ao
superior as suas
decisões

102

120
111

129

129
120

147
138

156
147

129
147

165
156

147

111

9
111

111

93

93

3

102

84
75

84

66
75

75

183
174

192
18

165

3

165

201

FATOR 4 – CONDIÇÕES DE TRABALHO
Este fator avalia os reflexos do ambiente e da exposição à fadiga ao final da jornada de
trabalho. São considerados dois subfatores:
AMBIENTE: que mede as condições físicas do local de trabalho do ocupante do cargo.
EXPOSIÇÃO À FADIGA: que estabelece padrões de medida para o grau de fadiga física, visual
e/ou mental a que os ocupantes dos cargos estão sujeitos.

AUTONOMIA DE AÇAO

Condições
Trabalho

(A)
Atividades
de que exigem
esforço
predominante
mente físico

(1) Ambiente
ideal,
com
ausência
completa de
quaisquer
elementos
desagradávei
s
(2) Ambientes
com
elementos
com
elementos
ligeiramente
desagradávei
s

3

EXPOSIÇÃO À FADIGA
(B)
(C)
Atividades que Atividades
que
exigem
exigem
esforços físicos, predominância de
visuais
e esforços visuais e
mentais
mentais
intermitentes
8

5

13
10

15

1
8

8

13
10

20

8

23

18
15

1

(3) Ambiente
com
frequente
exposição a 13
elementos
desagradávei
s como calor,
chuva,
8
barulhos,
óleos
de
máquinas

18
1

3

3

(D)
Atividades que
exigem
esforços
predominantem
ente mentais

23
20

1
8

23
20

1
23

2

28

3

18
15

25

28
25

30
28

33

3 – GLOSSÁRIO
3.1 - Definição
As pessoas trabalham na FAROL através do cargo que ocupam. Quando se quer saber o
que uma pessoa faz numa organização pergunta-se logo qual é o seu cargo. Na verdade, durante
toda a trajetória profissional, as pessoas são sempre ocupantes de algum cargo e a posição do
cargo que elas ocupam no organograma da Instituição define os níveis hierárquicos, as
subordinações, o departamento ou seção onde se situam.

Este trabalho objetiva uma ESTRUTURA COM FUNDAMENTOS EM FUNÇÕES e, em
decorrência, toda a ESTRUTURA DE CARGOS E DE FUNÇÕES que está sendo definida, é
coerente e compatível com as necessidades de trabalho da FAROL, no que se refere ao
desenvolvimento de seus processos e projetos. Para maior clareza no que diz respeito à
terminologia a ser adotada foram estabelecidas as seguintes definições:

A. Posição: é o lugar ocupado por uma pessoa (funcionário).
B. Função: é o conjunto de atividades desenvolvidas por uma ou mais pessoas.
C. Cargo: é o conjunto de funções substancialmente idênticas quanto à natureza dos fatores de
especificação exigidos de seus ocupantes.

NOTA IMPORTANTE
O que é CARGO? É intitulado normalmente para indicar a posição hierárquica que um
funcionário ocupa na empresa e o conjunto de atribuições a ela conferida. É aquele do registro no
contrato de trabalho.
O que é FUNÇÃO? É utilizada normalmente para indicar o conjunto de tarefas atribuídas
para um ou mais funcionários, servindo como base para a departamentalização; é conhecida
como a FUNÇÃO DO CARGO.
Exemplo de um cargo:
Analista Júnior Cargo
Analista Pleno Cargo
Analista Sênior Cargo
Agora se unindo o cargo à função:
Analista Júnior de Recursos Humanos  Cargo (prefixo) + Função (sufixo)
Analista Júnior Contábil  Cargo (prefixo) + Função (sufixo)
Analista Júnior Administrativo  Cargo (prefixo) + Função (sufixo)

A FAROL pode ter Analista Júnior em vários departamentos, mesmo assim é um só cargo,
mas dentro desse cargo existem diversas funções que o compõem.
Para chegar a esse ponto, é necessário que se faça uma avaliação das diversas funções,
para encontrar semelhança de competências essenciais para cargo daquela função.
O estudo de avaliação de cada função foi um momento de reflexão, entendimento,
conhecimento e consenso entre os integrantes da comissão de acompanhamento do PCCS.

Ter as funções identificadas dentro de seus respectivos cargos, indica que houve um
enxugamento na quantidade de cargos minimizando o problema de distorções salariais

3.2 – Outros conceitos relevantes:
A.

Grau de um Cargo: é a valorização do cargo em função do desenvolvimento na maturidade
ao longo do tempo em seu exercício.

B.

Grupo Ocupacional: é o conjunto de cargos que se assemelham quanto à natureza do
trabalho: cargos técnico-administrativos, operacionais e docentes.

C.

Cargo de Carreira: é o cargo operacional, de apoio técnico-administrativo ou de docência
que compõe a estrutura de cargos da FAROL e permite a progressão na vida profissional de seus
funcionários.

D.

Classe Salarial: é o conjunto de pontos definido por um limite inferior e outro superior,
obtidos adequadamente com cálculos específicos, onde se colocam os cargos adequadamente
pontuados dentro desse limite.

E.

Faixa Salarial: é o conjunto de valores salariais determinados para cada classe salarial.

F.

Escala Salarial: é o conjunto das faixas salariais fixadas para todas as classes salariais.

G.

“Step Salarial”: é cada uma das subdivisões possíveis de uma faixa salarial. ( também
chamado NÍVEL)

H.

Interstício: é um período de tempo exigido como pré-requisito para movimentação de
pessoal.

I.

Função Gratificada: é a função de chefia, assessoramento ou complementação docente
para o qual o funcionário é nomeado e que lhe garante o direito de receber uma gratificação,
apenas e somente durante o exercício da mesma, uma vez que reassume sua função anterior
quando exonerado da função gratificada.

J.

Cargo Comissionado: é o cargo diretivo para o qual a pessoa ou funcionário é designado
e que lhe garante o direito de receber “uma remuneração especifica”, apenas e somente durante o
exercício do mesmo, desde que egresso de cargo de carreira reassume seu cargo e função
anteriores quando exonerado do cargo comissionado.
Do Quadro de Cargos/Funções Comissionados e de Confiança
Cargos/Funções de Confiança: são os de livre provimento, mediante nomeação ou
designação e que se revestem de caráter transitório, envolvendo o exercício de atividades
intrinsecamente vinculadas à equipe de gestão administrativa financeira e acadêmica da FAROL
exigindo a qualificação adequada.
Os Cargos/Funções de confiança, estabelecidos, vão enumerados a seguir e serão
contemplados com variadas formas de gratificações segundo orientações e tabelas especificas
constantes do PCCS cuja atribuição de valores para a gratificação de função considerará a
análise e avaliação da comissão de acompanhamento do PCCS, com:

I.

Grau de complexidade das decisões a serem tomadas e sua influência nas estratégias e
resultados da FAROL.

II.

A responsabilidade inerente à função no que diz respeito ao desempenho de pessoas sob a sua
liderança.

III.

A utilização de recursos técnicos e a gestão do patrimônio da FAROL.
Os cargos/funções de confiança serão preenchidos mediante nomeação ou designação da
Diretoria da FAROL.

K.

Progressão: é a movimentação do funcionário na carreira podendo ocorrer de duas
maneiras:

1) horizontalmente quando varia apenas o salário, modificando-se o step salarial na mesma faixa,
por critérios de mérito, desempenho, produtividade e similares ou tempo de serviço;
2) verticalmente quando varia o cargo (desde que adotada escala de maturidade), o que pode
acontecer sem mudanças de função – varia apenas o grau do cargo – ou com mudanças de
função, o que obrigatoriamente acarreta mudanças de cargo.
L.

Provimento: é a maneira própria de preencher as posições existentes no Quadro de
Lotação Funcional da FAROL.

M.

Quadro de Lotação Funcional: é a definição qualitativa e quantitativa da mão de obra
própria em seus efetivos mínimos previstos para o bom funcionamento da FAROL.

N.

Enquadramento: é o ato de atribuir ao funcionário uma determinada função que é
correlata a um dos cargos constantes da estrutura funcional que está sendo definida.
Quadro de Lotação de Pessoal: é o conjunto que indica, em seus aspectos qualitativos e
quantitativos, a força de trabalho necessária ao desempenho das atividades gerais e específicas
da FAROL.
Enquadramento: é o posicionamento do funcionário no QLP da FAROL de acordo com os
critérios estabelecidos pelo PCCS e por atos complementares da Diretoria/DRH.
Avaliação de Desempenho: é o conjunto de normas e procedimentos que asseguram a
possibilidade de progressão do funcionário segundo seus méritos, comprovados pelo exercício
funcional e/ou produtividade acadêmica.
Mérito: é o resultado da incidência de esforços de um funcionário, que se dedica com
reconhecida eficiência e eficácia em suas obrigações especificas, coincidentemente com os
objetivos da FAROL.
Funcionário: é toda pessoa física que integra a força de trabalho da FAROL, vínculo
empregatício legalmente estabelecido.
Admissão: é a forma de contratação empregatícia estabelecida pela celebração do
contrato de trabalho, após processo seletivo, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT).

Cargo Efetivo: é a denominação do conjunto de atribuições componentes de uma posição
organizacional.
Plano de Carreira: é o conjunto de normas que disciplinam o ingresso e instituem
oportunidades e estímulos ao desenvolvimento pessoal e profissional dos trabalhadores de forma
a contribuir com a qualificação dos serviços prestados pelos órgãos e instituições, constituindo-se
em instrumento de gestão da política de pessoal.
Carreira: é a trajetória do trabalhador desde seu ingresso no cargo ou emprego até o seu
desligamento, regida por regras específicas de ingresso, desenvolvimento profissional,
remuneração e avaliação de desempenho.
Nível de Classificação: conjunto de cargos de mesma hierarquia, classificados a partir do
requisito de escolaridade, nível de responsabilidade, conhecimentos, habilidades específicas,
formação especializada e experiência profissional.
Padrão de Vencimento: posição do servidor na escala de vencimento da carreira em
função do nível do cargo e nível de classificação.
Vencimento: é a retribuição pecuniária pelo exercício de um cargo, com valor fixado no
PCCS.
Remuneração: é o vencimento do cargo ou salário do emprego, acrescido das vantagens
pecuniárias estabelecidas em lei e da gratificação previstas no PCCS.
Aula: unidade de tempo dedicada à ministração do ensino em ações teóricas, práticas, de
laboratório ou de campo.
Unidade de Lotação: unidade utilizada pela FAROL para distribuição interna de sua força
de trabalho.
Aprimoramento Profissional: atividades afetas às questões da FAROL realizadas pelos
funcionários e capazes de agregar valores às funções exercidas.
Progressão Horizontal: evolução do funcionário de uma referência para outra, dentro da
mesma classe salarial, por desempenho ou aprimoramento profissional.
Progressão Vertical: evolução do funcionário para classe salarial superior àquela em que
se encontra, em função da escolaridade e experiência profissional, complexidade das atividades
(para auxiliares) e desempenho.
Seleção/Concurso Interno: processo de seleção, de natureza competitiva, ao qual somente
poderão concorrer os funcionários pertencentes à FAROL atendidos os requisitos de inscrição
estabelecidos em respectivo Edital.
Seleção/Concurso Externo: processo de seleção, de natureza competitiva, aberto ao
público em geral, atendido os requisitos de inscrição estabelecidos em respectivo Edital.
Curso de Especialização: curso ministrado por instituição de ensino superior reconhecida,
destinado a graduados da área em que se situem, com a carga horária mínima de 360 horas,
exigência de frequência regular.

Disfunção do Cargo/Função: exercício habitual de atividades que não correspondam
àquelas descritas para Categoria Funcional a que pertencer o cargo/função formalmente ocupado
pelo funcionário.
Especificação do Cargo: detalhamento dos requisitos mínimos indispensáveis para
ingresso no cargo.
Força de Trabalho: conjunto de funcionários necessários ao desempenho das atividades
permanentes da FAROL com horário de trabalho definido.
Grupo de Categorias Funcionais: agrupamento de categorias funcionais com atividades
profissionais afins ou que guardem relação entre si, seja pela natureza do trabalho, seja pelos
objetivos finais a serem alcançados e pela escolaridade.
Progressão Funcional: passagem do funcionário para step ou classe superior na mesma
categoria funcional.
Referência Salarial: desdobramento das faixas salariais destinados à ascensão horizontal.
3.3 – Conceitos Relevantes Específicos do PCCS
1ª) Pode ser utilizado a partir do PCCS o conceito de FUNÇÕES CHAVES ou FUNÇÕES
CRÍTICAS, numa extrapolação do seu sentido mais restrito, voltado para programas e problemas
de sucessão funcional. Pode-se definir cinco fatores, a saber:
Fator 1 – A função não pode ficar vaga sob pena de causar descontinuidade/quebra de trabalho e
prejudicar os resultados esperados.
Fator 2 – A capacitação profissional requerida para o seu desempenho é fundamental, não
podendo ser improvisada, pois omissões ou erros não são tolerados pelas consequências que
podem advir, uma vez que o reparo desses erros não elimina suas consequências.
Fator 3 – A capacitação profissional exigida pela função é de natureza criativa e inovadora
requerendo competência para enfrentar desafios e riscos de caráter empresarial, cientifico, técnico
pedagógico ou institucional. Geralmente esta competência se consolida após um período razoável
de desenvolvimento e experiência (maturidade comprovada).
Fator 4 – Não há disponibilidade no mercado dos profissionais que preencham os requisitos de
capacitação profissional necessários à função. Há escassez no mercado e alto grau de
competitividade entre as empresas que precisam desses profissionais.
Fator 5 – A função é praticamente indispensável à FAROL e caracterizada por especialização
decorrente da tecnologia profissional desenvolvida até mesmo pela própria FAROL.
2ª) CEDE – CONDIÇÃO ESPECIAL DE ENQUADRAMENTO: manutenção do funcionário no
regime anterior pelo interstício necessário para solução de dificuldades de enquadramento.

4 - DOS QUADROS DE PESSOAL
4.1 - DOCENTES MAGISTÉRIO SUPERIOR

O Corpo Docente Superior da FAROL é constituído pelos professores que exerçam
atividades inerentes ao Ensino de graduação, pós-graduação, Pesquisa e Extensão e as
pertinentes à administração acadêmica.
O Corpo Docente da Docência Superior é formado pelas seguintes categorias:
I.

Professor Graduado

II.

Professor Especialista – professor assistente

III.

Professor Mestre – professor adjunto

IV.

Professor Doutor – professor titular
Professor Graduado é o profissional da área de ensino que possua curso de graduação, já
devidamente credenciado e exercendo atividades de docência em cursos universitários.
Professor Especialista é o profissional da área de ensino que possua, além do curso de
graduação o curso de pós-graduação lato sensu devidamente credenciado e exerça atividades de
docência em curso superior, ou auxilie na execução de projetos de pesquisa, ou oriente alunos em
estágios, monografias ou trabalhos de conclusão de curso superior, na respectiva área do
conhecimento.
Professor Mestre é o profissional da área do Ensino que possua além do curso de graduação a
pós-graduação stricto sensu em nível de mestrado e devidamente credenciada, exerça atividades
de docência em cursos de graduação ou pós-graduação, podendo ainda auxiliar na elaboração de
programas para cursos de pós-graduação, ou coordenar a elaboração e executar projetos de
pesquisa, ou orientar alunos nos estágios, monografias ou trabalhos de conclusão de cursos de
graduação e pós-graduação, na respectiva área do conhecimento.
Professor Doutor é o profissional da área do Ensino que possua, além do curso de graduação a
pós-graduação de stricto sensu em nível de doutorado devidamente credenciada e exerça
atividades de docência em cursos de graduação e pós-graduação, podendo ainda elaborar
programas para cursos de pós-graduação, coordenar a elaboração e execução de projetos de
pesquisa, orientar alunos nos estágios, monografias ou trabalhos de conclusão de cursos de
graduação ou pós-graduação, na respectiva área do conhecimento.
Também integrarão o corpo docente do Magistério Superior as seguintes categorias especiais:

 Professor Substituto;
 Professor Colaborador;
 Professor Visitante.
Professor Substituto é o profissional do Ensino, devidamente habilitado que após comprovada
necessidade de afastamento de qualquer docente, venha substituí-lo por tempo determinado e
não superior a seis meses.
Professor Colaborador é o profissional da área do Ensino que após aprovado em processo
seletivo específico e devidamente credenciado seja contratado em caráter temporário e
determinado, por tempo não superior a 01 (um) ano, renovável uma vez por igual período.

Professor Visitante é o profissional de renome e de comprovado conhecimento que, tendo seu
nome aprovado pelo CONDEF seja convidado para desenvolver projetos de Ensino, Pesquisa ou
Extensão na FAROL em caráter temporário e por tempo determinado não superior a um ano
renovável uma vez por igual período.
Os professores das categorias especiais integram o corpo docente da FAROL, porém não
fazem parte da carreira docente.
As atividades, responsabilidades e remuneração dos professores das categorias especiais
devem constar de documento contratual especifico tendo sido estabelecidos pela Diretoria da
FAROL com homologação da Mantenedora segundo normas orientadoras do PCCS.
4.2 - FUNÇÕES DA DOCÊNCIA
Entende-se por funções da docência superior as atividades de ensino, pesquisa, extensão
e de administração universitária, em nível de graduação e pós-graduação:
I.

Ensino, que se dá por meio das aulas ministradas, palestras, seminários, avaliações, atendimento
extraclasse, orientação e supervisão de estágios e monitorias, orientação de trabalhos de
conclusão de curso e orientação de dissertações e teses.

II.

Pesquisa, produção e sistematização de conhecimento que se dá por meio de projetos,
participação ou colaboração em grupos de pesquisa e orientação de trabalhos de iniciação
científica.

III.

Extensão, por meio de elaboração, assessoramento, desenvolvimento, prestação de serviços,
consultorias, participação ou colaboração em projetos de extensão universitária.

IV.

Atividades de administração acadêmica pela ocupação de cargos ou funções na administração
superior: diretorias, coordenação de cursos, coordenação de pesquisa e extensão acadêmicas,
gerências, assessorias, bem como a participação em reuniões e comissões de trabalho de órgãos
colegiados nos termos das normas aprovadas pelo CONDEF.
Os membros da Docência Superior são parte integrante da comunidade acadêmica,
devendo suas funções ser exercidas segundo a missão institucional e conforme preconiza o
Regimento, o PDI e o Planejamento Estratégico da FAROL.
4.3 - PESSOAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
O Corpo Técnico-Administrativo da FAROL é constituído pelos funcionários enquadrados
nesta categoria e que prestem serviços de apoio técnico e administrativo, bem como de
assessoramento a todos os órgãos e níveis hierárquicos da Instituição, que desempenhem as
seguintes funções: financeira, contábil, tecnologia da informação e outras gerências tais como;
administração, atividades técnicas de assessoria e suporte à administração superior ou
intermediária, que demandem análises, pareceres, procedimentos e execução
O corpo Técnico-Administrativo da FAROL é constituído pelas seguintes categorias de
cargos/funções:
Assistentes, tais como administrativo, compras bens materiais, contábeis, secretarias,
analistas e outros.

Técnico-Administrativo de Nível Médio é o profissional que atue na área administrativa,
com segundo grau completo com habilidade técnica que desenvolva atividades técnicoadministrativas especificas da sua área de competência e auxilie o profissional técnicoadministrativo de nível superior.
Técnico-Administrativo de Nível Superior é o profissional que atue na área administrativa,
com curso superior completo, especifico para área de nível superior, que exerça atividades em
nível superior.
4.4 – PESSOAL OPERACIONAL
Pessoal Operacional são funcionários que ocupam cargos/funções de área operacional
que usualmente exigem grau de escolaridade mínima de ensino fundamental completo e que
desenvolvem atividade de suporte em áreas de serviços relacionados a reformas, conservação,
limpeza, veículos tais como auxiliares de serviços quais, de manutenção de áreas e
equipamentos, telefonista, motorista e outros.
A síntese de consolidação dos questionários respondidos pelos funcionários da FAROL permitiu a
composição desses três grupos ocupacionais com a delimitação dos cargos abaixo identificados:
Nº de
Ordem
1
2
3

Grupo Ocupacional
Operacional
Apoio Técnico-Administrativo
Docentes

Cargos

Analista
Professor graduado
Professor especialista
Professor doutor

4.5 – PERSPECTIVAS DE CARREIRA
A perspectiva de carreira colocada tem como uma de suas premissas que as pessoas se
desenvolvam em sua área de atuação por meio de acúmulo de experiência. A MATURIDADE
pode e deve ser vista como amadurecimento profissional, sendo traduzida pelo tempo de
experiência, trabalho e pesquisas realizadas, atualização do conhecimento, trabalhos publicados e
estudos realizados entre outros.
Na estrutura das carreiras, por conseguinte, o tempo desejável de permanência em cada
cargo deve ser entendido como indicador normal de tempo para aquisição da maturidade
necessária ao bom exercício do grau seguinte do cargo ou do novo cargo. Outra premissa seria o
desenvolvimento profissional obtido pela aquisição constante de novas habilidades e
competências como fator impulsionador do enriquecimento e da potencialização da experiência
profissional.
Procedendo à análise da ESTRUTURA DOS GRUPOS OCUPACIONAIS E DE CARGOS é
possível observar o objetivo de se possibilitar a todo funcionário da FAROL uma perspectiva de
carreira.
1°) Ele poderá crescer no exercício da mesma função movimentando-se horizontalmente por meio
de progressões e verticalmente variando apenas os graus do cargo que ocupa correlatamente a
essa função.

2°) Ter acesso a novas funções, da natureza análoga ou a partir de aquisição de novos
conhecimentos e competência, considerando critérios estabelecidos pelo PCCS para as
mudanças de cargos.
3°) Destaca-se ainda a perspectiva do desenvolvimento gerencial e/ou especializado. No plano as
funções de gerência, de confiança, de complementação e de caráter pedagógico critico pela
especialização que exigem são constituídas como FUNÇÕES GRATIFICADAS, valorizando o
desenvolvimento profissional de seus ocupantes.
A estrutura é essencialmente dinâmica e permite à administração transformá-la em
ferramenta eficaz a seu serviço, inclusive motivacionalmente. Assim tanto CARGOS como
FUNÇÕES poderão ser constantemente analisados e auditados e, como consequência, serem
CRIADOS, EXTINTOS, ou TRANSFORMADOS,
preservando-se os
mesmos níveis de
proporcionalidade e coerência nas avaliações pela aplicação dos mesmos critérios já utilizados.
A comissão de Avaliação reunida por inúmeras vezes
procedeu à análise das
consolidações das descrições funcionais e avaliou-as mediante os critérios estabelecidos
realizando-se, a partir de sucessivas aproximações, a definição dos parâmetros de elaboração da
tabela salarial.

5 - APLICAÇÃO DO PLANO DE CARREIRAS, CARGOS E SALÁRIOS
5.1 – Condições Básicas
A FAROL dispondo-se a administrar os salários, criteriosamente, ante as possibilidades e
motivações de seu quadro de pessoal e visando o desenvolvimento institucional por meio do
desenvolvimento profissional está avançada na gestão de recursos humanos e tentando evitar a
ocorrência de problemas decorrentes da não consideração dos aspectos fundamentais da
aplicação, desenvolvimento e compensação adequadas do trabalho das pessoas.
A aplicação do PCCS tem como necessidade algumas condições básicas à FAROL:
► Dispor de adequada estrutura de cargos e funções e tabela salarial com indicações das
possibilidades de movimentação a partir das quais se estrutura organizacionalmente;
► Valorizar políticas e normas de pessoal constantemente atualizadas, que favoreçam a
transparência do PCCS e o apoio das gerências bem como sua eficiente operacionalização;
► Criar e utilizar instrumentos de avaliação, de resultados, de equipes, de potencial e outros para se
alcançar os objetivos de assegurar resultados institucionais, promover justiça a funcionários e
equipes em seus desempenhos, promover atendimento às necessidades de treinamento e
substituir progressivamente as descrições de cargos com perfis profissionais com maior ênfase
em habilidades, e competências de modo a agilizar e qualificar o dinamismo de desenvolvimento
da FAROL;
► Dispor de condições e recursos administrativos para a necessidade de treinar, desenvolver e
capacitar pessoas indicadas para a necessidade e aquisição ou aperfeiçoamento das habilidades
detectadas como necessárias, principalmente o desenvolvimento gerencial e acadêmico como
foco em gestão de recursos humanos.

Todas estas condições estão sendo consideradas no PCCS. O maior ou menor número de
oportunidades de encarreiramento, porém, varia em função de diversos aspectos, e em
decorrência de vagas surgidas por demissão, transferência, criação de vagas por expansão e
aposentadoria, entre outros motivos.
Os PCCS em sua definição tenta contemplar estas dificuldades à medida em que procura
não só atender desejos dos funcionários que objetivam se especializar cada vez mais na mesma
função, como também daqueles que desejam mudar de função ou até mesmo de ramo de
atividade ampliando o horizonte do funcionário de uma simples visão de promoção ou aumentos
salariais para uma perspectiva mais ampla, significando aperfeiçoamento e desenvolvimento
profissionais, conforme deve ocorrer em uma Instituição Educacional.

5.2 – NORMAS DE PROCEDIMENTO
Com a finalidade precípua de normalizar a aplicação e a manutenção do Plano de
Carreiras, Cargos e Salários da FAROL ficam estabelecidos princípios e normas estatuídos por
NORMAS DE PROCEDIMENTOS (NPR).
A FAROL adotará estrutura de CARGOS E FUNÇÕES, a ESCALA (TABELA) SALARIAL e
as PERSPECTIVAS DE CARREIRA PROFISSIONAL apresentadas e analisadas neste PCCS.
Reconhecerá e recompensará os funcionários de conformidade ao seu DESEMPENHO,
POTENCIAL, PARTICIPAÇÃO NA LIDERANÇA DE PROJETOS, EXERCÍCIO DE FUNÇÕES, DE
CONFIANÇA OU CRÍTICAS e CONTRIBUIÇÃO SINGULAR para os resultados da FAROL.
Ficam, pois, estatuídas, para efeito de boa administração e funcionamento do PCCS, as
seguintes instâncias e definições de responsabilidades:
MANTENEDORA DA FAROL: Homologar em última instância, quaisquer modificações de
natureza estrutural sugeridas ou propostas relativamente ao PCCS.
DIRETORIA: Ter a responsabilidade de assegurar à FAROL a manutenção efetiva do
PCCS tendo como finalidades: captar e reter recursos humanos, em nível de qualidade, bem
como desenvolver programas afins e complementares, prover formas de remuneração fixa e
variável, prêmios e gratificações, com equidade interna e externa, de forma a legitimar as
igualdades e reconhecer as diferenças, no desempenho ocupacional das funções existentes na
FAROL. É de responsabilidade do Diretor Geral manter a atualização permanente do PCCS até a
aprovação das políticas de remuneração pertinentes e adoção dos atos administrativos
necessários.
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS: Sob a coordenação da Gerência tem a
responsabilidade de orientar, acompanhar e providenciar todo o funcionamento do PCCS bem
como o desenvolvimento de programas afins e complementares, além de formular e recomendar
para aprovação e posterior homologação da Direção Geral, as adequadas políticas de
remuneração. É, também, responsável pela realização de periódicas auditorias internas, com
múltiplos objetivos, e elaboração de pesquisas para corrigir eventuais disfunções que
comprometam a organização e os níveis de coerência externa e interna das remunerações
previstas, sempre que necessário.

GERÊNCIAS DOS DEPARTAMENTOS: Têm como principal responsabilidade manter
estrito nível de colaboração e comunicação com o Departamento de Recursos Humanos de forma
a assegurar aos funcionários lotados em seus departamentos os informes necessários. Tem,
ainda, a responsabilidade de zelar pela aplicação do PCCS e políticas de remuneração, bem com
controlar o trâmite de movimentação de pessoal relativo à sua área de atuação.
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO PCCS: Constitui instância consultiva do
Departamento de Recursos Humanos, para fins de gestão de pessoal, no que se refere ao PCCS.
Tem a responsabilidade exclusiva de emitir pareceres sobre avaliação de cargos e de funções,
solicitações de movimentação de pessoal, avaliação de desempenho ou de outras medidas que
não se insiram claramente nos critérios estabelecidos no PCCS. Manifesta-se sempre que for
convocada pela DRH e reunindo-se ordinariamente duas vezes a cada semestre letivo. A
comissão terá a periodicidade de exercício de dois anos, renovando-se três de seus cinco
membros, a cada novo exercício.

5.3 – COMISSÕES DE ACOMPANHAMENTOS DO PCCS
A comissão de Acompanhamento do PCCS terá como atribuições :
I.

Apreciar os assuntos concernentes ao PCCS sempre que solicitada quanto:
a) À alteração do regime de trabalho dos funcionários
b) À avaliação do desempenho para a progressão funcional dos funcionários
c) Aos processos de ascensão funcional por titulação
d) À solicitação de afastamento para Aperfeiçoamento, Especialização, Mestrado e doutorado

II.

Desenvolver estudos e análises que permitam fornecer subsídios para fixação, aperfeiçoamento e
modificação da política de gestão de pessoal e de seus instrumentos

III.

Aos critérios de caráter geral necessário à elaboração das normas especificas sobre a realização
das soluções/concursos internos e externos

IV.

Às readaptações

V.

Desenvolver estudos e análises, visando fornecimento de subsídios para fixação, aperfeiçoamento
e alteração das políticas do PCCS administrativo e técnico-marítimo

VI.

Colaborar quando solicitada com os órgãos próprios da FAROL no planejamento dos programas
de treinamento e capacitação de funcionários.

6 - DA ADMISSÃO E DO ENQUADRAMENTO
6.1 - Da Admissão e o Ingresso nas Carreiras

O ingresso na carreira de docência/magistério da FAROL ocorre com admissão, sob o
regime exclusivo da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, e obedecendo aos critérios
estabelecidos neste Plano de Carreiras, Cargos e Salários.
O processo de Seleção para ingresso na carreira do magistério é realizado pelo DRH e
compreende as etapas previstas em normas específicas desse PCCS.
A contratação de docente é da competência da Mantenedora da FAROL, atendendo
encaminhamento da Diretoria. Quando contratado, o docente selecionado passa a integrar a
Carreira Docente da FAROL.
O ingresso de docente, em qualquer das categorias profissionais previstas, far-se-á no
nível inicial da categoria.
O professor ingressante na Carreira Docente da FAROL cumprirá estágio probatório por
dois semestres letivos, sendo, no período, submetido à avaliação do desempenho docente.
O reingresso de docente na FAROL, a critério da Instituição, poderá ocorrer na mesma
categoria e nível funcional que ocupava quando do desligamento, observando-se a respectiva
existência de vaga no Quadro de Lotação e parecer favorável emitido pelo DRH e homologado
pela Diretoria.

6.1 - PESSOAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL
A admissão dos funcionários operacionais e técnico-administrativos é condicionada à
existência de vagas e, quando esgotada a possibilidade de seleção interna, ocorrerá mediante
concurso seletivo, de caráter classificatório, do qual deverão constar os processos contidos em
norma deste PCCS. A seleção será conduzida pelo departamento de recursos humanos da
FAROL.

6.2 – SALÁRIO DE ADMISSÃO
Todo colaborador deve ser admitido preferencialmente com salário no inicio da faixa
salarial estabelecida para seu cargo. Excepcionalmente, o salário de admissão pode ser
estabelecido acima desse limite, em função do grau de qualificação e experiência exigidas do
candidato ou por contingências momentâneas de mercado mediante solicitação do DRH ao
Diretor Geral com justificativa da qual contará obrigatoriamente parecer favorável da Comissão de
Acompanhamento do PCCS.
Salário Para um Novo Cargo
Para se definir a faixa salarial de um novo cargo, este deverá passar pelo processo de avaliação,
conduzido pela área de Recursos Humanos, com base nas atribuições do novo cargo de
conformidade ao processo na norma específica do PCCS.

6.4 - CRITÉRIOS PARA ENQUADRAMENTO FUNCIONAL

O enquadramento funcional tem por objetivo determinar o cargo a ser ocupado pelo
empregado no PCCS, segundo suas qualificações e as funções que lhe são cometidas.
Este enquadramento observará a descrição da função contendo atividades a serem
exercidas e o atendimento às especificações do cargo.
O enquadramento constitui direito pessoal dos empregados lotados no quadro dos cargos
efetivos da FAROL que possuam habilitação necessária ao exercício do cargo.
O docente contratado é enquadrado de acordo com sua titulação.
São requisitos mínimos para ingresso nas categorias docentes:
Professor Doutor: ser portador de titulo de doutor na área em que irá atuar;
Professor Mestre: ser portador de título de mestre na área em que irá atuar;
Professor Especialista: ser portador de título de pós-graduação, em nível de especialização
(mínimo de 360 horas), na área em que irá atuar;
Professor Graduado: ser portador de título, em nível de graduação, na área em que irá
atuar, possuir experiência profissional, e de preferência, produção científica e/ou trabalhos
publicados.
Os funcionários técnico-administrativos e operacionais serão enquadrados de acordo com
suas titulações profissionais considerando os perfis funcionais e as especificações do cargo que
irão ocupar.
Os diplomas de graduação somente terão validade quando devidamente registrados por
Instituições de Ensino Superior – IES credenciadas pelo Ministério da Educação e Cultura – MEC;
Os certificados de especialização somente terão validade se expedidos por instituição de
ensino reconhecida pelo Ministério da Educação e Cultura;
Os títulos de mestre e doutor somente terão validade quando expedidos por cursos
nacionais credenciados pelo Ministério da Educação e cultura na Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, ou quando estrangeiros
devidamente revalidados.
Os títulos somente serão reconhecidos para a admissão, enquadramento e progressão se
forem em área de estudos diretamente relacionadas com o cargo/função e atividades do
funcionário.

6.5 - DA JORNADA DE TRABALHO
O docente integrante da carreira docente fica sujeito a um dos seguintes regimes de
trabalho, definido pelo número de horas semanais contratados:
JORNADA DETERMINADA = JD (HORISTAS) contratados apenas para atividades de magistério
conforme as necessidades dos cursos mantidos pela FAROL.

O docente horista não poderá absorver mais que 3 disciplinas na Instituição, independente do
curso, bem como não deverá ultrapassar uma jornada de trabalho de 42 horas/aulas mês (já
incluída a parcela correspondente ao descanso semanal remunerado).
JORNADA PARCIAL = (JP) é enquadrado neste regime o docente contratado para cumprir uma
carga horária de 20 ou 30 horas semanais distribuídas entre atividades de ensino, pesquisa e
extensão acadêmicas.
JORNADA INTEGRAL = (JI) é enquadrado neste regime o docente contratado para cumprir uma
carga horária de 40 horas semanais, distribuídas nas atividades de ensino, pesquisa, extensão e
administração universitária.
A proporção exercida entre as atividades de magistério e as demais atividades (pesquisa,
extensão, estágios, orientação, bancas, etc.) relativos a cada docente serão da competência do
coordenador de cada curso, em planejamento no início do semestre letivo e encaminhamento ao
Diretor Acadêmico para homologação junto a Diretoria.
A alteração contratual referente à mudança no regime de trabalho só poderá ocorrer nos
casos devidamente justificados, respeitada a legislação pertinente e por consentimento mútuo do
docente e da FAROL.
O docente investido em funções de administração superior acadêmica, ficará sujeito ao
regime de 40 (quarenta) horas semanais, enquanto permanecer no exercício da função para a
qual foi designado.
Para efeitos de remuneração do docente horista, o valor da hora/aula vinculado à
disciplina, remunera a aula efetivamente dada, seu planejamento e preparação, avaliação dos
alunos, desempenho das tarefas de registro e controle acadêmico e participação em reuniões
colegiadas do curso e da FAROL.
O docente do regime de trabalho de tempo integral deverá elaborar além do previsto no
item anterior um plano semestral de trabalho que contemple a sua carga horária destinadas às
atividades acadêmicas, bem como o respectivo relatório, nos termos de regulamentação
especifica a ser expedido pelas coordenações e homologado pelo Diretor Acadêmico.
Os funcionários técnico-administrativos e operacionais da FAROL terão como regime de
trabalho, uma vez enquadrados nas carreiras nos moldes do PCCS, o previsto na Consolidação
das Leis de Trabalho – CLT, pelo qual se regerão todos os contratos da FAROL, inclusive os dos
funcionários docentes, bem como o que se encontra no regimento da FAROL, em seu PDI em
todos os itens desse plano de carreira, cargos e salários.

6.6 - DO AFASTAMENTO
Além dos casos previstos na legislação trabalhista, pode ocorrer o afastamento do ocupante
de cargo docente ou técnico-administrativo de nível superior com direitos e vantagens
estabelecidos neste PCCS para:
Aperfeiçoar-se em programas de doutorado, mestrado, MBA, especialização,
aperfeiçoamento ou atualização, em nível de pós-graduação ou comparecer a congressos e
reuniões, relacionados à sua atividade técnico-administrativa ou docente da FAROL.

O pedido de afastamento deve ser encaminhado por meio do Coordenador de Curso/
Gerente de Departamento competente em requerimento dirigido ao Diretor respectivo para
posterior homologação da Diretoria com a exposição de motivos e a programação a que se
destina.
O funcionário somente pode afastar-se ou permanecer afastado de suas funções, para a
realização de programas de pós-graduação, na área específica ou afim à disciplina que leciona ou
em atividades de interesse do seu departamento na FAROL.
O afastamento do funcionário ocupante do cargo de carreira docente ou técnico-universitário
dar-se-á mediante encaminhamento da Diretoria da proposta feita pelo Gerente do Departamento
ou pelo Coordenador de Curso (com parecer favorável do Conselho de Curso) ao CONDEF para a
consequente homologação.
Os funcionários poderão obter afastamento desde que integrantes dos cargos de carreiras e,
no caso de docentes, quando contratados em regime integral ou parcial, com ou sem a concessão
de benefícios por parte da FAROL, benefícios estes que, quando concedidos, poderão ser
contemplados de forma parcial ou integral mediante instrumento próprio formulado pelo CONDEF.
Os funcionários licenciados pela FAROL para programas de qualificação que contem com
qualquer tipo de benefício advindo da FAROL deverão firmar, antecipadamente, termo de
compromisso ético-moral de estarem dispostos a lecionar ou prestar serviços técnicos à FAROL
após a conclusão de seu programa de qualificação de, mínimo, por tempo idêntico ao
afastamento, sob o mesmo regime de trabalho.
Durante o período de afastamento e ao final do mesmo, fica o funcionário obrigado a
remeter, ao Curso ou à Gerência na qual está lotado, relatório semestral das atividades, bem
como a comprovação de frequência mensal.
O funcionário que, por motivo de indisciplina, aplicação, engajamento e baixo desempenho
educacional for reprovado em seu programa de qualificação, poderá ser acionado a restituir
antecipadamente os valores e/ou benefícios patrocinados pela FAROL.

6.7 - DA PRODUÇÃO E DA PRODUTIVIDADE NO TRABALHO
Muitas são as teorias sobre motivação. No âmbito do PCCS se considerará a perspectiva de
que a motivação decorre em grande parte dos fatores pessoais que levam o funcionário a tornar o
trabalho a sério e desenvolver-se para estar à altura dele.
Como existem dois pré-requisitos para isso, a compreensão e o interesse, o natural é que em
determinadas atividades o funcionário se motive, a não ser que as reinvente completamente ou
encontre nelas algo novo que faça com que ressurjam os fatores iniciais. O funcionário que ao
deixar de trabalhar abandona suas próprias aptidões ou que não entende o que é produzido a
partir do seu esforço certamente poderá ter bem mais dificuldade em se motivar.
Os fatores diferenciais, tais como profissionalismo e auto-renovação são encontrados, em
menor ou maior grau, em todos os funcionários, que possuem condições de investir esforço
pessoal na sua ampliação. Quem alcança este objetivo de melhora contínua geralmente sai

ganhando, não apenas pela motivação, mas na empregabilidade e, principalmente, no avanço na
carreira.
O PCCS da FAROL reconhece isso e a Instituição está desenvolvendo estratégias de
estímulo para que todos, funcionários e FAROL possam colher bons frutos.
A concepção de produtividade profissional /pessoal acaba sendo aquela que o entorno mais
próximo exige: rapidez e eficiência, cuidados e precisão, observância a detalhes e muito esforço
físico no caso de cargos operacionais; digitar, ver documentos, separar e preparar trabalhos, fazer
relatórios, preparar expedientes e tantas coisas mais no exercício das funções administrativas e,
finalmente, ler para preparar aula, dar aula, fazer avaliação, corrigir avaliação, escrever projetos,
relatórios, orientar alunos, pesquisar, participar de reuniões, no caso do exercício de funções
acadêmicas.
Tudo isso realmente representa PRODUÇÃO NO TRABALHO na FAROL, mas busca-se
mais: atividades de ensino em graduação, inclusão em atividades de iniciação cientifica, de mais
qualificada orientação de artigos e TCC, ampliação da extensão, participação em atividades
comunitárias, apresentação de projetos de melhoria, participação em atividades de associação,
artísticos, sociais e tantas outras, seja qual for o nível e o campo de atuação de atuação do
funcionário.
O conceito de produtividade pode, pois, ser representado por uma equação fracionária que
inclui no numerador a contagem de algo que é esperado do funcionário (alunos formados, locais
limpos, textos publicados, tabelas feitas, equipamentos instalados) e no denominador a inclusão
de tudo que é investido, dos insumos para produzir o que foi especificado no numerador (tempo,
estudo, custos, etc)
Neste contexto, a FAROL valorizará muito a produção/produtividade por parte dos
funcionários e, rigorosamente de acordo com a legislação vigente, fundamentará na experiência
(TEMPO) e na produtividade (MÉRITO), os critérios de PROGRESSÃO FUNCIONAL.

6.8 – RELAÇÕES DE FATORES DE PRODUÇÃO
Como demonstração desse relevante aspecto o PCCS apresenta uma relação de fatores de
produção de trabalho que o Plano de Carreiras, Cargos e Salários considera relevante sejam
considerados na aferição da Produção/Produtividade de seus funcionários.
Estas atividades deverão se constituir como subsidio de informação para que a cada dois
anos o Departamento de Recursos Humanos e a assessoria da Comissão de acompanhamento
do PCCS organizem uma matriz de acordo com as especialidades de cada carreira contendo as
principais atividades que serão consideradas com pontuação para cada uma delas a ser aferida
para fins de progressão funcional.
O Plano de Cargos, Carreiras e Salários definirá a 1ª dessas matrizes, para divulgação no ato
do enquadramento dos funcionários no PCCS, com base em questionário respondido pelos
docentes da FAROL presentes em reunião pedagógica realizada ao ensejo do início do 1º
semestre letivo de 2010
Relação de Atividades de Produção/Produtividade no Trabalho

ENSINO
ATIVIDADES
Graduação
Pós-graduação lato sensu (sem remuneração)
Pós-Graduação stricto sensu
ORIENTAÇÃO
ATIVIDADES
Orientação de aluno de mestrado stricto Orientação de alunos inscritos nos
sensu
programas de iniciação científica da
FAROL
Dissertação aprovada de mestrado sob Orientação de estágio/monitoria
orientação
Orientação de aluno de doutorado stricto Orientação de bolsista de programa de
sensu
Desenvolvimento Científico Regional, de
Recém-Doutor e de Pós-Doutoramento
Tese aprovada de doutorado sob Orientação de bolsistas com titulação de
orientação
mestre ou doutor, participante de projetos
institucionais
Orientação de trabalho final de curso
Orientação de alunos em projetos de
extensão
Orientação de monografias de cursos de
especialização

PESQUISA E EXTENSÃO
ATIVIDADE
Livro técnico/científico publicado pela FAROL
Livro
técnico/científico
publicado
após
submetido ao Conselho Editorial e registrado
em Editora
Palestras e conferências, a convite
Capítulo de livro técnico/científico publicado
após ser submetido ao Conselho Editorial em
Editora
Divulgação Técnica em televisão, rádio, revista Editoração
ou
organização
de
livro
ou jornal
técnico/científico ou Anais de Congressos de
Sociedades/Eventos Científicos
Coordenação de programa de extensão Autoria de tradução de livro técnico/científico
institucional apoiado pela FAROL (comunitário, publicado por Editora
esportivo ou similar)
Membro de programa de extensão institucional Citações em Artigos de Periódicos Indexados
apoiado pela FAROL (comunitário, esportivo ou
similar)
Coordenação de projeto institucional de Inventos e demais produtos de pesquisa, com
extensão financiado por órgão público ou registro e patente
privado
Membro de projeto institucional de extensão Produção de manual técnico e/ou didático da
financiado por órgão público ou privado
FAROL
Coordenação de Curso de Extensão
Horas-aula de Curso de Extensão

Participação em projeto individual de extensão
financiado por órgão público ou privado
Orientação de estagiário/bolsista de projeto de
extensão
Organização e coordenação de dia de campo,
exposição,visita/reunião técnica
Participação em Organismos Internacionais
reconhecidos (UNESCO, ONU, FAO, IEEE, IEE
e similares) como coordenador de Comissão ou
de Área
Coordenação de projeto institucional de
pesquisa financiado por PADCT, FNDCT,
RHAE-CNPQ, FINEP ou similares executados
na FAROL
Participação em
projeto institucional de
pesquisa financiado por PADCT, FNDCT,
RHAE-CNPQ, FINEP ou similares executados
na FAROL
Participação em projeto individual de pesquisa,
de estudos e/ou de diagnósticos financiados por
órgãos públicos e/ou privados, executado na
Farol
Projeto de Curso de Pós-Graduação aprovado
pelo CONDEF
Projeto de Curso de Extensão aprovado pelo
CONDEF
Participação em Congressos Simpósios,
Seminários e demais eventos técnico-científicos
de
abrangência
estadual,
nacional
e
internacional como moderador, debatedor,
coordenador ou secretário de sessão
Palestra proferida em Congressos,
Simpósios, Seminários e Workshop
de Sociedades Científicas como
convidadas da Organização/Comitê
Técnico do evento de abrangência
nacional e internacional

Relatório técnico demandado a FAROL sob a
forma de consultoria
Editor-Chefe de revista científica indexada
Editor associado de revista científica indexada
Membro de Conselho Científico e Editorial de
revista científica indexada
Elaboração e
departamentais

implementação

de

normas

Prefácio, introdução ou apresentação de livro
de tradução ou versão de livro ou de capítulo de
livro técnico-científico
Organização de antologia didática ou cultural

Publicação de obra literária

Projeto pedagógico de criação de curso de
graduação profissionalizante, sequencial, pósgraduação lato sensu, projeto de reformulação
curricular de disciplina/curso

PRODUÇÃO INTELECTUAL
ATIVIDADES
Artigo científico publicado em revistas Publicação de resumo de artigo científico
científicas especializadas nacionais ou em Anais de Congresso, Simpósios,
internacionais
Seminários e Similares, em eventos de
abrangência nacional e/ou internacional
Publicação integral de artigo científico em Participação em Congressos, Simpósios,
Anais
de
Congressos,
Simpósios, Seminários e demais eventos técnicoSeminários e similares, em eventos de científicos de abrangência nacional e/ou
abrangência nacional e/ou internacional
internacional
Publicação de artigo em Seminário de
Iniciação Científica e Tecnológica, de

abrangência regional ou nacional
ADMINISTRATIVAS E DE REPRESENTAÇÃO
ATIVIDADES
Membro Eletivo do Conselho de Curso
Membro
eletivo
de
Diretoria
de
associação de classe e/ou esportiva,
criada no âmbito da FAROL
Membro Eletivo do CEPEX
Presidência do sindicato docente (local,
estadual ou nacional)
Diretor, Articulador, etc, execução de Membro da direção do sindicato docente
funções especiais
(local, estadual ou nacional)
Presidência de Comissão designada Coordenador de cursos de extensão,
por atos de Diretoria
graduação e pós-graduação
Membro de comissão designada por ato Coordenador de convênios da FAROL
de Diretoria
com terceiros
Participação, como representante da
FAROL, designado por portaria, em
comitês/equipes de trabalho em órgãos
como MEC, CAPES, FINEP, CNPQ e
conselhos profissionais
ATIVIDADES DIVERSAS (Esparsas)
ATIVIDADES
Co-orientação de alunos inscritos em Consultor técnico-científico de projeto
programas de iniciação científica da institucional de pesquisa
FAROL
Co-orientação de aluno de mestrado Consultoria
em
Organismos
Stricto Sensu
Internacionais reconhecidos (UNESCO,
ONU, FAO, IEEE, IEE e similares)
Co-orientação de aluno de doutorado Tese de monografia defendida
Stricto Sensu
Membro de banca de dissertação de Tese de mestrado defendida
mestrado
Membro de banca de tese de doutorado
Tese de doutorado defendida
Membro de banca de qualificação de Emissão e apresentação de parceiros ou
doutorado
laudos técnicos
Membro de banca de concurso público Elaboração e apresentação de estudos
para provimento de cargo
financeiros, contábeis e de tecnologia da
informação
Presidência de Associação Científica de Desenvolvimento de software
abrangência estadual, nacional ou
internacional
Membro de diretoria (exceto Presidência) Elaboração
de
programas
de
Associação Científica de abrangência processamento de dados
estadual, nacional ou internacional
Membro de comissão designada pelo Projetos de qualificação e modernização
MEC para avaliação das condições de administrativa
criação,
credenciamento
ou
recredenciamento de cursos
Membro de Banca de avaliação de Atividades de consultoria de diversas

estágio supervisionado ou monografia de
final de curso (exceto orientador e coorientador)
Implementação/execução
de
projeto
didático-pedagógico para melhoria e
desenvolvimento do ensino de graduação
Participação na organização de eventos
internos
na
FAROL
(seminários,
workshops, etc.)
Consultor técnico-científico de projeto
individual de pesquisa

vantagens: revistas, laudo, relatórios
técnicos e outros serviços a empresas e
entidades público-privadas
Autoria de peça teatral publicada ou
encenada
Roteiro de cinema, vídeo, rádio ou
televisão
Obra fotográfica ou de artes plásticas
(pintura, escultura, gravura, desenho)
exibida em exposição ou mostra coletiva
Composição
musical
interpretada/composta/gravada
devidamente comprovada e registrada

7 - PROGRESSÃO FUNCIONAL: HORIZONTAL E VERTICAL
A progressão funcional consiste na movimentação do funcionário do cargo efetivo para o nível
padrão superior na carreira a que pertence.
Esta progressão será realizada com interstício a cada 2 anos, por antiguidade e por merecimento,
ambos os aspectos sendo necessários e contados a partir do enquadramento do funcionário. As
progressões serão:
No sentido horizontal – com a movimentação funcional de um step para outro imediatamente
superior, por antiguidade e merecimento, no interstício não superior a 2 anos.
No sentido vertical – com a movimentação funcional de uma classe salarial para outra no step
de valor salarial imediatamente superior ao seu, por maturidade após os interstícios de 6, 12 ou 15
anos conforme a carreira, possibilitando a progressão do funcionário.
Os marcos temporários caracterizam a progressão vertical sendo que apenas em caráter de
excelência na aferição ele poderá ser antecipado até o limite mínimo de ¾ do período
estabelecido para cada passagem: nesse caso poderiam ser de 4 anos e um semestre; 9 anos;
11 anos e um semestre.
A performance excelente se e quando existir será resultante de processo de avaliação de
produção e desempenho, programa anexo a este PCCS.
7.1 - DA PROGRESSÃO HORIZONTAL
A progressão horizontal é a passagem do docente de um para outro step de referência, em uma
mesma classe salarial, sendo que constituem requisitos básicos para progressão horizontal:
I.

Tempo mínimo de 2 anos de trabalho operacional, técnico-administrativo ou docente na FAROL;

II.

O resultado da avaliação de produção e desempenho no nível mínimo considerado;

III.

A participação em atividades de pesquisa;

IV.

A participação em atividades de extensão e ação comunitária;

V.

A produção cientifica e intelectual correspondente ao período avaliativo;

VI.

O tempo de experiência em atividade na FAROL;

VII.

Aspectos da produção/produtividade do trabalho relativamente às especificidades da sua carreira;

VIII.

A FAROL por meio deste PCCS considera todo processo de promoção funcional, em caráter
individual não pressupondo em nenhuma hipótese, a possibilidade de ter que decidir por um ou
outro funcionário em caso de haver igualdade de condições ou empate. De qualquer forma, para
evitar qualquer dificuldade de entendimento, não só para a promoção funcional como para
diversas situações, como a ocupação de cargos ou quaisquer outras situações ficam estabelecido
ou seguinte critérios para desempate:

a. Primeira opção pelo funcionário (docente) mais idoso;
b. Segunda opção pelo funcionário (docente) com maior tempo de exercício funcional na FAROL;
c. Pelo funcionário (docente) que for casado ou comprovar regime de união estável;
d. Pelo funcionário (docente) que tiver maior número de filhos;
Aos requisitos básicos de que trata o item anterior será conferida uma pontuação a ser aplicada
na aferição da produção/produtividade de cada funcionário da FAROL. Estes pontos serão
atribuídos à Matriz de Produção que será elaborada e divulgada pelo DRH a cada dois anos.
A contagem de pontos para a progressão horizontal será semestralmente realizada por meio da
atualização dos dados pessoais pelo funcionário até os dias indicados pelo DRH a cada semestre
A pontuação mínima que será exigida poderá avaliar, a cada matriz elaborada, um índice mínimo,
que oscilará entre 3/5 e ¾ do total de pontos. Para performance de excelência deverá exceder
9/10.
A contagem de pontos de um biênio não se aplica, cumulativamente, em outro período, uma vez
que para este se inicia nova contagem de pontos.
Somente deverá ser computada a pontuação correspondente à produção científica e intelectual
que se referir à área de atuação do docente como funcionário da FAROL. A consideração de
outras produções realizadas fora da FAROL somente poderão ser aceitas após solicitação do
funcionário ao DRH e homologação do CONDEF após encaminhamento do parecer favorável do
DRH e da comissão de acompanhamento do PCCS.
Serão atribuídos pontos apenas à produção científica e intelectual executada posteriormente à
data da contratação do funcionário pela FAROL e nunca apresentada para o mesmo fim em época
anterior, sem qualquer exceção.
A indicação de todas as progressões horizontais a serem realizadas a partir de cada interstício
será da competência do DRH por instrumento próprio encaminhado à Diretoria para homologação
do CONDEF.
No caso de ser a atribuição de pontuação indevida originada de informação fraudulenta do
funcionário a sua progressão será anulada. Além disso, ser-lhe-á debitado, na folha de pagamento
subsequente, o correspondente à eventual diferença entre os valores devidos e os valores que lhe

tiverem sido pagos, durante o período de vigência da progressão indevida, sem prejuízo da
aplicação do disposto no regulamento do regime disciplinar previsto neste PCCS.

7.2 - DA PROGRESSÃO VERTICAL
A progressão vertical é a passagem do funcionário para outra classe de dentro da mesma carreira
Ao funcionário integrante da carreira é assegurada ascensão vertical de acordo com as seguintes
condições:
No caso da carreira operacional há duas classes:
Classe A – classe inicial de todos os cargos
Classe B – após 12 anos de prestação de serviços operacionais
No caso de carreira técnico-administrativa ou docente
Pré-requisito de escolaridade – ter titulação compatível com a da classe a ser ocupada
Pré-requisito de maturidade:
Classe Júnior – até 6 anos de experiência
Classe Pleno – até 15 anos de experiência
Classe Sênior – após 15 anos de experiência
Conforme já referido a performance excelente poderá reduzir o número de anos exigido para o
interstício ao patamar mínimo de ¾ ou cerca de 75% do tempo.
Há que se destacar que o interesse da FAROL é a experiência e maturidade no próprio exercício
do trabalho na FAROL. Entretanto, é imperioso considerar também a experiência anterior obtida
pelo funcionário. Nesse caso haverá sempre a correspondência: 1 (um) ano de experiência fora
da FAROL conta 0,6 anos de correspondência na FAROL. Assim, para deixar de ser Júnior em
funcionário recém-contratado pela FAROL necessitará ter pelo menos 10 anos de experiência
anterior, por exemplo.
É importante também se considerar que o funcionário não “zera” o seu tempo de maturidade ao
passar de uma classe para outra.
Assim um Docente Mestre que completou 6 anos e deixou de ser Júnior e defendeu a tese de
doutorado e recebeu o título de Doutor, será remanejado para Doutor Pleno, uma vez que sua
maturidade permanece na mesma categoria funcional apenas mudando a titulação. O mesmo não
ocorrerá se ele passasse a atuar como contador. Nesse caso seria Doutor Júnior em
Contabilidade já que a exigência de maturidade funcional será outra.
Não serão considerados como de efetivo exercício de atuação profissional no calculo do interstício
previsto para efeito de progressão, os seguintes períodos de afastamento:
I.

Suspensão do exercício do cargo ou licença para atendimento de interesse particular;

II.

Afastamento do exercício por penalidade disciplinar;

III.
Faltas não abonadas ou não justificadas em número superior a 03 (três) faltas
(intercaladas ou não) por semestre para quaisquer atividades fins do Departamento ou da FAROL.
Todo o processo de concessão de progressões, tanto horizontais como verticais será
regulamentado complementarmente a este Plano de Carreira, Cargos e Salários por um Plano de
Avaliação de Produção e Desempenho (PAPD) desenvolvido como aditivo a este PCCS e do qual
fará parte obrigatoriamente norma de procedimentos específica.

NORMA DE PROCEDIMENTO Nº 1 – QUADRO DE LOTAÇÃO FUNCIONAL
NP1.1 - OBJETIVO:
O quadro de Lotação Funcional da FAROL visa constituir-se em parâmetro regulador do
provimento e da vacância da função de forma a controlar o efetivo de pessoal contratado.
NP1.2 - ÂMBITO DE APLICAÇÃO:
Toda a FAROL
NP1.3 - CONCEITOS:
As posições disponíveis no Quadro de Lotação Funcional (QLF), são representativas de funções
descritas e ordenadas em cargos de conformidade ao Plano de Carreiras, Cargos e Salários
Cada posição indica um funcionário.
A lotação funcional se faz, portanto, com o enquadramento do funcionário em dada função que é
definida e compatível às especificações de um cargo.
Os cargos podem ser de provimento efetivo ou provimento em comissão.
Todos os cargos da FAROL são de provimento efetivo, exceto o de Diretor que é provimento em
comissão .
A estrutura de cargos e funções do PCCS permite que sejam definidas funções gratificadas.
Em decorrência do elevado nível de complexidade institucional, a Diretoria da FAROL poderá
firmar termos de contratação de pessoa física ou jurídica, com fins de captação da mão de obra
necessária ao bom desempenho da entidade e não disponível nos quadros de carreira.
O PCCS prevê dois cargos EXTRA-QUADRO DE CARREIRA, com contrato de temporalidade
eventual, de no mínimo, 03 meses e no máximo,(01) um ano, renováveis por igual período:
ASSESSOR, cargo extra - quadro que define função em nível de assessoria à Direção Geral, em
área de especialização não existente na FAROL e de notória competência comprovada no
mercado.
CONSULTOR INTERNO, cargo extra-quadro com função de atuação em área técnica de
especialização de competência não existente na FAROL e de notória competência gerencial
especializada.

No PCCS o provimento de lotação dos funcionários é o resultado de:
a)
Preenchimento de vaga por processo de recrutamento e seleção de conformidade à norma
específica.
b)

Progressão funcional de nível vertical de conformidade a norma específica.

c)

Readaptação.

d)

Reaproveitamento.

Readaptação é a atribuição de encargos com a capacidade física e psíquica do funcionário .
A readaptação refere-se à:
a)
Comprovação da modificação do estado físico ou das condições de saúde do funcionário
que lhe diminua a eficiência para o exercício da função.
b)
Situação de fato, quando o nível de desenvolvimento mental do funcionário não mais
corresponder às exigências da função.
Reaproveitamento é o retorno do funcionário em disponibilidade na FAROL
O que caracteriza esta disponibilidade é o fato de o funcionário não estar sob gerência funcional
direta da FAROL.
O funcionário, enquanto estiver disponível, não poderá ter sua situação de remuneração e
enquadramento funcional
alterado sem solicitação por escrito à Direção Geral e,
consequentemente, aprovação.
O reaproveitamento do funcionário se fará mediante análise e parecer de profissional designado
pelo DRH, para acompanhamento do PCCS quanto à adaptabilidade de sua situação funcional.
A vacância de posição no QLF da FAROL será consequência de:
Exoneração, para cargo comissionado e função gratificada;
Demissão voluntária ou por iniciativa da FAROL;
Progressão funcional de nível vertical, de conformidade à norma de procedimento especifica;
Readaptação em caso de comprovada deficiência;
Aposentadoria “com desligamento”, na forma de legislação vigente;
Falecimento;
Autorização de ampliação do QLF por decisão da Diretoria da Farol.
Remanejamento progressão – são mudanças de um funcionário de uma para outra função ou de
um para outro cargo. Se o remanejamento progressão for horizontal – mudança de função no
mesmo cargo ou em cargos de mesma faixa salarial, não há reajuste salarial obrigatório. Caso o
remanejamento progressão seja vertical haverá mudança de cargos de níveis diferentes com um
reajuste salarial mínimo obrigatório.

NP1.4 - RESPONSABILIDADE:
Diretoria – autorizar os efetivos constantes no Quadro de Lotação da FAROL
DRH – zelar para que o QLF se limite aos efetivos definidos no PCCS
Analista de Recursos Humanos - controlar as movimentações de pessoal no que tange aos
processos de entrada, administração e saída de funcionários

NP1.5 - PROCEDIMENTOS:
O Departamento de Recursos Humanos deverá manter, permanentemente, atualizado, um QLF.
Este QLF determina as posições a serem ocupadas pelos funcionários.
Detectada uma posição vaga para remanejamento, constatada pelas próprias gerências ou por
meio de auditorias funcionais, o Departamento de Recursos Humanos considerará os seguintes
passos:
A Gerência solicitante emitirá o formulário – Pedido de Movimentação de Pessoal - (PMP) que
encaminhará ao DRH o pedido de preenchimento de vaga.
O PMP será analisado no DRH quanto a comparabilidade entre especificidade do cargo/função
vaga e o atendimento por parte do funcionário indicado aos requisitos funcionais exigidos.
Apreciado, o PMP será enviado a Diretoria para homologação. A decisão será encaminhada ao
DRH e desse para a Gerência solicitante quando aprovado.
Os remanejamentos obedecerão aos critérios abaixo, em conformidade às prioridades
estabelecidas e normas de procedimentos específicos.
Primazia dos candidatos internos;
Remanejamento Progressão em cadeia sempre que possível.
Não sendo possível o remanejamento interno, deverão ser operacionalizados os seguintes
processos:
Consultar bancos de informações curriculares do DRH;
Recrutar pessoas de acordo com normas de procedimentos específicas;
Selecionar candidatos por concurso ou baterias de testes tecnicamente aceitas de acordo com
normas de procedimentos especificas;
Admitir os candidatos selecionados na forma de lei, submetendo-os a contrato de experiência.
As posições definidas no QLF por cargo comissionado ou funções gratificadas, quando vagas,
temporariamente, exigem designação de substituto. Esta substituição ocorrerá nos casos
seguintes:
Por motivo de férias regulares;

Por motivo de licença ou impeditivo legal do titular.
Sempre que a substituição se der por período superior a 15 dias ocorridos ficará ao substituto
assegurada a percepção da gratificação taxada para a função no período correspondente à
substituição.
No momento de entrar em vigência o Plano de Carreiras, Cargos e Salários da FAROL define o
seguinte QLF:
DEPARTAMENTO DE LOTAÇÃO
FUNÇÕES

TOTAL

Nº
de
posições

NORMA DE PROCEDIMENTO Nº 2 - ENQUADRAMENTO
NP2.1 - OBJETIVO:
Lotar todos os funcionários da FAROL de conformidade ao Plano de Carreiras, Cargos e Salários
NP2.2 - ÂMBITO DE APLICAÇÃO:
Todos os funcionários da FAROL
NP2.3 - CONCEITOS:
Enquadramento: é a modificação da situação funcional e/ou salarial do funcionário em decorrência
de opção pelo PCCS.
Reenquadramento: são reajustes decorrentes da opção dos funcionários objetivando a correção
de disfuncionalidades que possam vir a ser observadas. Poderão ou não acarretar reajustes
salariais.
NP2.4 - RESPONSABILIDADES:
Diretoria – Autoriza o “Acordo de Alteração” que documenta o enquadramento ou
reenquadramento.
DRH – Processa e operacionaliza, após análises técnicas, os enquadramentos e
reenquadramentos dos funcionários de conformidade aos critérios estabelecidos no PCCS
encaminhando-os para registros necessários.
Funcionário – Assina o “Acordo de Alteração” legitimando o enquadramento.
NP2.5 - PROCEDIMENTOS:
O enquadramento do pessoal efetivo, no regime do PCCS será de livre opção dos funcionários,
segundo estratégia de implantação e obedecerá ao critério de compatibilidade de atribuição
salarial, cargos e funções afins e correlatas do PCCS e de outro plano que o venha a suceder.
Cada funcionário terá o prazo máximo de 30 dias para realizar suas opções
O funcionário não optante, se houver vontade pessoal, permanecerá regido pelo plano de cargos
e salários atualmente em vigência até definir sua posição funcional no interstício funcional de um
semestre letivo
O funcionário que desejar optar e que tiver alguma dificuldade em relação aos pré-requisitos
exigidos para o exercício de sua nova função ficará sujeito à transição de adaptabilidade sob a
sigla CEDE (Condição Especial de Enquadramento) para administração e eliminação das
dificuldades e restrições porventura existentes.
O funcionário ao ser enquadrado funcionalmente no PCCS firmará “Acordo de Alteração”, com
base no art.488 da CLT, concordando com o enquadramento e submetendo-se ao sistema
administrativo implantado por estas normas.

Objetivando manter o QLF em constante e continua atualização para atender as finalidades
precípuas da FAROL os cargos e funções do PCCS poderão ser criados, transformados ou
extintos, em qualquer tempo, por encaminhamento do DRH à Diretoria e por esta à mantenedora.
O preenchimento do cargo comissionado de Diretor será da alçada da Mantenedora da Instituição
segundo normas regimentais.
O preenchimento dos cargos EXTRA-QUADRO DE LOTAÇÃO FUNCIONAL E DE CARREIRA da
FAROL serão de exclusiva alçada da Diretoria da FAROL
Reajustes por enquadramento funcional no PCCS:
O salário do funcionário deverá ser posicionado no step salarial da escala próximo superior ao
valor de seu salário, na faixa salarial do seu cargo/função, no momento do enquadramento. Caso
o valor do seu salário extrapole o limite superior da faixa salarial do cargo o enquadramento não
se efetivará. Esse mesmo princípio será aplicado se houver remanejamento de cargo/função de
qualquer funcionário ferindo pré-requisitos necessários ao adequado enquadramento.
O DRH assessorará, tecnicamente, com auxílio da Comissão de Acompanhamento do PCCS,
todas as Gerências e funcionários da FAROL, prestando-lhes toda a assistência no momento da
opção pelo PCCS e, consequentemente, enquadramento funcional
A auditoria de cargos/funções no PCCS tem por objetivo assegurar permanente atualização,
detectando problemas de enquadramento, disfuncionalidades e distorções na remuneração que o
programa venha a apresentar e buscando as adequadas soluções. A auditoria será feita por
iniciativa do DRH em consonância com a Comissão de Acompanhamento do PCCS que
acompanhará o cronograma de suas realizações junto às Gerências.
O planejamento de atividade de Auditoria relativa ao PCCS considerará os seguintes passos:
a) Visitas às diversas Gerências;
b) Entrevistas com as Gerências;
c) Análise dos cargos e das funções, considerando suas especificações e detalhamento em relação
à atuação dos funcionários;
d) Análise das movimentações de pessoal realizadas, visando detectar distorções salariais;
e) Emitir relatórios próprios com conteúdo técnico sobre os resultados da auditoria realizada.
Em qualquer tempo as Gerências poderão solicitar ao DRH consultas sobre dúvidas existentes
quanto à situação funcional dos funcionários lotados sob sua responsabilidade.

NORMAS DE PROCEDIMENTO Nº 3 – RECRUTAÇÃO E SELEÇÃO
NP3.1 - OBJETIVO:
Regulamentar os processos de captação e escolha de recursos humanos visando à admissão de
funcionários para preenchimento de vagas no Quadro de Lotação Funcional da FAROL.

NP3.2 - ÂMBITO DE APLICAÇÃO :
DRH e Departamentos
NP3.3 - RECRUTAMENTO:
É o conjunto de procedimentos para captar recursos humanos potencialmente capazes para
ocupar posições funcionais na FAROL. Constitui-se fundamentalmente como um sistema de
informação no qual a FAROL divulga posições vagas oferecendo ao mercado de trabalho
oportunidades de emprego.
Recrutamento Externo: é o que se realiza, uma vez esgotadas as possibilidades de
preenchimento das posições vagas, mediante o recrutamento/interno.
Solicitação de Pessoal (SP): é o instrumento, por meio do qual as gerências solicitam o
preenchimento de posições vagas ao Departamento de Recursos Humanos que desencadeará o
processo.
NP3.4 - SELEÇÃO:
SELEÇÃO (INTERNA E EXTERNA) – É o processo de escolha dos candidatos recrutados que
apresentam melhores condições para o desempenho das tarefas concernentes aos
Cargos/Funções a que concorrem.
É a utilização de técnicas e de instrumentos que efetivarão a seleção, a saber:
a)

Entrevista de seleção;

b)

Provas de conhecimentos gerais e específicos, de acordo com a natureza da função;

c)

Exame psicológico;

d)

Técnicas de simulação (psico-drama) e dinâmicas de grupo;

e)

Entrevistas de caráter técnico

f)

Exame médico;

g)

Prova prática de aula para banca examinadora.

O PCCS prevê que, para cada seleção, serão obrigatoriamente utilizadas as modalidades: (a)
e/ou (e); (b) e (f). As opções (c) e (d) poderão ser aplicadas em caso de seleções especificas ou
de condições que as exijam.
NP3.4 - RESPONSABILIDADE:
Fica designado o nível de Gerência e de Coordenador de Curso como responsável pela emissão
de formulários “Solicitação de Pessoal (SP)”
O gerente coordenador emite o formulário “SP” enviando-o ao DRH
O DRH provê o encaminhamento do “SP” à Diretoria para obtenção do aval e:

Desenvolve os processos de recrutamento e seleção caso seja autorizado o pedido.
Devolve-o ao Gerente/Coordenador para arquivamento em caso de indeferimento da SP.
Realizada a seleção, com parecer das pessoas envolvidas no processo, define-se a classificação,
sempre que possível, de três candidatos selecionados.
Gerência/Coordenação - resultado de processo seletivo, define o candidato a ser contratado,
comunicando ao DRH a decisão para que seja efetivada a contratação

NP3.5 - PROCEDIMENTOS:
Procedimentos necessários ao Recrutamento Interno:
a)
O Departamento de Recursos Humanos deve divulgar a(s) vaga (s) e os critérios para seu
preenchimento com todas as informações necessárias.
b)
Só poderão ser aceitas inscrições de funcionários que satisfaçam todos os pré-requisitos e
especificações estabelecidas no PCCS que não possuam nenhuma punição ou advertência por
escrito nos últimos 24 meses que antecedem a data de divulgação das vagas.
Procedimentos necessários ao Recrutamento Externo: o DRH recrutará os candidatos externos,
utilizando os seguintes métodos:
Consulta ao cadastro/currículo do candidato inscrito espontaneamente ou por indicação de outros
funcionários da FAROL, anúncios em jornais, rádios locais, regionais, estaduais e nacionais
Agências de emprego/SINE e cadastro de outras empresas para atender a situação especifica ou
quando esgotadas as chances de recrutamento a partir dos outros pontos.
Os candidatos externos e internos, que não tenham sido aprovados em um processo seletivo, não
poderão se inscrever no recrutamento à posição vaga, de mesma natureza, antes de decorridos
12 meses da data do último processo de seleção a que foram submetidos.
Não poderão se inscrever, para concorrer a posições vagas na FAROL ex-funcionários demitidos,
salvo comprovação de excepcionalidade, com autorização por escrito da Diretoria
NP3.6 - PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS À SELEÇÃO:
Todos os candidatos recrutados, interna ou externamente, deverão ser submetidos a processo
seletivo de caráter competitivo, sendo todas as suas etapas eliminatórias .
A escolha final do(a) candidato (a) caberá à gerência/coordenação requisitante, por meio de
entrevista de avaliação técnica, com o mínimo desejável dos 03 (três) melhores candidatos, em
ordem de classificação, sempre que possível.
DOS RESULTADOS:
Em se tratando de seleção interna, nas coincidências ou empates de resultados será dada
preferência:
a)

Ao funcionário que tiver mais tempo de FAROL;

b)

Maior idade;

c)

Melhor histórico na vida funcional da FAROL.

Em se tratando de seleção externa os candidatos serão aproveitados em rigorosa classificação.
A divulgação dos resultados dos processos seletivos, dos candidatos internos ou externos, será
efetivada pelo DRH, assegurando o direito aos candidatos de receberem simultaneamente os
resultados.
Caso ocorram desistências, poderão ser efetuadas tantas convocações de candidatos aptos por
ordem de classificação, quantos forem necessários ao preenchimento das vagas.
A aprovação dos candidatos externos, não obriga a FAROL a contratá-los (cláusula obrigatória do
processo de divulgação). A contratação ocorrerá sempre respeitando-se o número de posições
divulgadas pelo DRH de conformidade ao QLF.
Os candidatos aprovados em processos seletivos que não tenham sido aprovados passarão a
fazer parte do cadastro de candidatos selecionados com validade de 01 (um) ano no máximo,
podendo ser chamado a qualquer tempo desde que surjam novas vagas para as posições às
quais concorreram.
Após a divulgação do resultado seguem-se os processos de admissão do funcionário.

FORMULÁRIOS:
“SOLICITAÇÃO DE PESSOAL (SP)/ GERÊNCIA/COORDENAÇÃO
Gerência/Coordenação solicitante: identificar a função para qual está se fazendo a
requisição. Explicitar o motivo, o número de vagas e citar apenas as exigências que
possam existir além das já contidas no PCCS. Descrever as atividades que comporiam
uma nova função caso não estejam contidas no PCCS
Diretoria, quando a vaga for ratificada pelo DRH
FORMULÁRIO DE SELEÇÃO DE PESSOAL
 DRH : preencher indicação do candidato melhor classificado encaminhando a
gerência/coordenação
 Gerência /Coordenador : preencher resultado das entrevistas finais fazendo
indicação dos candidatos selecionados.
 Diretoria: decidir sobre a autorização para contratação.

REQUISIÇÃO DE ADMISSÃO DE PESSOAL
1)Gerência/Coordenação
Solicitante_______________________________________________________
Cargo/função
Solicitante______________________________________________________
Motivo da Solicitação______________________________________________________
Nível Salarial ______________ Nº de vagas________Lotação ___________________
Outras exigências além das conhecidas na descrição funcional do PCCS_________________________________________________________________________
_____________________________________________________
_______________________________
Gerente /Coordenador

2) Para uso do Departamento de Recursos Humanos:
Motivo da Solicitação:
 Complementação da Lotação de Pessoal
 Aumento da Lotação de Pessoal
 Reposições pelo Afastamento do Funcionário
 Outro
Data___ /___/____
________________________
Gerência do RH

3)Autorização
Proceder à seleção de imediato ( )
Aguardar a autorização ( )
Não proceder à seleção ( )
Observaçõesnecessárias:____________________________________________________
______________________________________________________
Data___ /___/____
________________________
Diretor

NORMA DE PROCEDIMENTOS Nº 4 – MOVIMENTAÇÃO E COMPENSAÇÃO
FUNCIONAL
NP4.1 - OBJETIVO:
Regulamentar o sistema de remuneração da FAROL bem como a movimentação
funcional de seus funcionários.
NP4.2 - ÂMBITO DE APLICAÇÃO:
Departamento de Recursos Humanos, com abrangência a todos os funcionários da
FAROL.
NP4.3 - CONCEITOS:
Cargo: é o conjunto de funções de natureza semelhante que exige os mesmos fatores de
especificações de seus ocupantes.
Função: é o conjunto de atribuições e responsabilidades inerentes ao desenvolvimento
do trabalho de um ou mais funcionários.
Função Gratificada: é a função de característica prescrita no PCCS para a qual o
funcionário é nomeado e que lhe garante o direito de receber uma gratificação, apenas e
somente durante o exercício da mesma.
Avaliação de Cargos/Funções: é o sistema técnico que permite hierarquizar os
cargos/funções de conformidade aos fatores de especialização definidos.
Classe Salarial: é o conjunto de cargos, de valores relativos aproximados, distribuídos
em funções correlatas, ao qual corresponde uma faixa salarial específica.
Carreira: é o conjunto de cargos de natureza semelhante a graduados hierarquicamente
segundo seus diferentes níveis de complexidade e maturidade.
O PCCS poderá distinguir o exercício dos cargos em função da maturidade profissional,
considerando os conceitos de Júnior, Pleno e Sênior para cargos das carreiras de técnicoadministrativo e docência e A / B para os cargos da carreira operacional.
Tabela Salarial: é o conjunto de faixas salariais fixadas para o PCCS, estruturadas por
carreiras
Faixa Salarial: é o conjunto de salários nominais, adotados para os ocupantes dos
cargos de uma determinada classe salarial, tendo por limites um valor mínimo e um
máximo.
Step Salarial: é cada um dos valores de uma faixa salarial, fixados na escala salarial do
PCCS.
Interstício: é o período de tempo mínimo exigido para avaliação, remanejamento,
reclassificação e outros atos inerentes ao PCCS.

MVRTS: é o maior valor referencial da tabela salarial.
Progressão: é a evolução salarial e/ou funcional proporcionada pelos instrumentos de
avanços horizontais e verticais.
Provimento: é a maneira própria e oficial de preenchimento das posições funcionais da
FAROL.
Reclassificação: é a modificação da situação funcional do funcionário, com ou sem
alterações salariais, definidas as progressões horizontais e verticais.
Progressão horizontal: é o deslocamento do salário do funcionário dentro da faixa
salarial (mudança de steps) correspondente à classe em que está inserida sua função em
decorrência da avaliação do cargo correlato.
Progressão vertical: é a alteração de um cargo de uma classe salarial para outra de
classe salarial mais elevada, por tempo de serviço – maturidade no exercício de mesma
função ou correlata – ou concurso interno, podendo haver exercício de novas funções
correlatas ao novo cargo.
NP4.4 - RESPONSABILIDADE:
Diretoria: Determinar as políticas de administração do PCCS e aprovar todos os atos
decorrentes.
Departamento de Recursos Humanos: Cumprir e fazer cumprir as políticas e diretrizes
contidas no PCCS, orientando, controlando, supervisionando e acompanhando processos
relativos à movimentação de pessoal, em seu âmbito de atuação.
NP4.5 - PROCEDIMENTOS:
A progressão funcional e/ou salarial terá como referência critérios de merecimento e
antiguidade como preceitua a legislação.
O ato administrativo que conceder a progressão deverá conter obrigatoriamente o critério
que a fundamentou.
A progressão salarial por maturidade se fará pela apuração da experiência proporcional
considerando-se o interstício de 12 anos de promoção do cargo de nível A para o nível B
e os interstícios de 6 anos de Júnior para Pleno e de 15 anos, inclusos os 6 anteriores, de
Pleno para Sênior.
A progressão salarial horizontal por merecimento se fará em decorrência de processos
formais de avaliação a serem desenvolvidos pela FAROL e que farão parte integrante,
como anexo, do PCCS. Deverão considerar: resultados, aperfeiçoamento profissional,
produtividade acadêmica e de trabalho, certificação de habilidades e competência.
São obrigatórios como pré-requisitos para o direito à concessão de reclassificação que
objetiva a progressão salarial horizontal por merecimento:

a) Mínimo de 75% de aproveitamento positivo a serem obtidos pelo funcionário pelos
instrumentos oficiais de avaliação utilizados.
b) Interstício mínimo de 2 anos relativamente à ultima movimentação salarial,
independentemente do motivo, excluídos o dissídio coletivo, reajuste espontâneo
ou reajuste decorrente de legislação salarial vigente no país.
c) Não ter sofrido pena de advertência e/ou suspensão durante o interstício mínimo
obrigatório.
O montante de verba financeira anual orçada pela Diretoria para reclassificação por
merecimento será distribuído pelos Departamentos a partir de critérios de
proporcionalidade em decorrência da receita de serviços e produtividade de cada
Departamento e da lotação dos diversos grupos ocupacionais.
A avaliação obtida pelo funcionário é pré-requisito obrigatório para a progressão
horizontal mas não acarreta nenhuma obrigatoriedade para sua concessão.
A progressão funcional de nível vertical se dará obedecendo aos seguintes critérios:
Por tempo de serviço: automaticamente de um nível para outro superior em função da
maturidade já referida:
a) Júnior, até 6 anos;
b) Pleno, de 6 anos até 15 anos;
c) Sênior, a partir de 15 anos
Essa classificação se prende exclusivamente aos profissionais que exercem funções
compatíveis aos cargos da carreira dos técnico-administrativos e docentes. Caso os
profissionais se incluam no exercício de funções operacionais reger-se-ão pelos princípios
seguintes:
a) Nível A, até 12 anos;
b) Nível B, depois dos 12 anos
A progressão funcional vertical por merecimento se fará mediante a ocorrência de
avaliação de performance de excelência segundo avaliação de conformidade a norma de
procedimento especifico.
A concessão de aumentos salariais sob forma de reclassificações horizontais ou verticais
não impede a FAROL de utilizar outros programas que venham incorporar o PCCS ou
que sejam desenvolvidos pelo DRH como formas alternativas valorizadoras e motivadoras
de desempenho humano, tais como: prêmios, gratificações não habituais, bônus, abonos
e outros.

Divulgação de Tabelas Salariais: as tabelas salariais são de caráter estritamente
confidencial sendo seu conhecimento reservado ao nível igual ou superior às Gerências e
aos funcionários vinculados à Gestão do PCCS.
Determinação do Salário de Admissão: todo recém- admitido deverá ser remunerado pelo
salário inicial de sua função e efetivado.
A contratação poderá se fazer em qualquer outro step, não em função de características
pessoais do candidato, mas sempre que se constatar razões atípicas de mercado na
função para a qual está se contratando, o que deverá ficar configurado em parecer do
DRH e da Comissão de Acompanhamento do PCCS. Nesse caso, poderão ser realizadas
verificações internas para corrigir, se necessário for, a equidade dos salários internos em
relação ao mercado.
NP4.6 – MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL:
Após aplicação dos instrumentos oficiais de avaliação ou concursos, as
gerências/coordenações interessadas em solicitar reclassificação para seus funcionários
remeterão o formulário “Pedido de Movimentação de Pessoal” (PMP) ao DRH que
emitirá o Quadro Geral de Reclassificação de Pessoal a ser enviado à Diretoria para
homologação. Os PMP que não preencherem os requisitos de habilitação serão
devolvidos ao emitente.
Os limites de reclassificação por Departamento serão definidos pela Diretoria
Efetivação das movimentações: compete ao DRH providenciar as ações decorrentes da
homologação do Quadro Geral de Reclassificação de Pessoal.
NP4.7 - FORMULÁRIOS:
Pedido de Movimentação de Pessoal (PMP)
Emitente preenche os quadros 1 e 2 – Auto explicativo
O Departamento de Recursos Humanos preenche o quadro 3 e encaminha à Diretoria
para homologação. No caso de remanejamento permanente ou temporário, tomará as
providências necessárias junto à gerência/coordenação cedente.

PEDIDO DE MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL
Nome do Funcionário:
Cargo/Função:
Departamento de Lotação:
PARA USO DA GERÊNCIA /COORDENAÇÃO SOLICITANTE
Tipo de solicitação:
 Mudança de função no mesmo
 Reaproveitamento
cargo
 Reclassificação
 Transferência de lotação

Horizontal
 Readaptações

Vertical
 Outro
Justificativa das Solicitações:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
___________________________________________
Data___ /___ /___

__________________________
Gerência/Coordenação

Parecer do Departamento de Recursos Humanos:
Parecer:__________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
___________________________________________
Data___ /___ /___
_______________________________
Gerência de RH

HOMOLOGAÇÃO
 Proceder Movimentação de Pessoal
 Não proceder Movimentação de Pessoal
 Aguardar Autorização
Data___ /___ /___
_______________________________
Diretoria

NORMA DE PROCEDIMENTOS Nº 5 - REMUNERAÇÃO
NP5.1 -OBJETIVO:
A presente norma de procedimento tem a finalidade de normalizar procedimentos de
remuneração no PCCS.
NP5.2 - ÂMBITO DE APLICAÇÃO:
Todos os funcionários da FAROL
NP5.3 - CONCEITOS:
Salário é a retribuição paga aos funcionários pelo objetivo exercício de sua função,
vinculada ao cargo correspondente, no valor do respectivo padrão fixado pelo PCCS.
Remuneração é a retribuição pelo efetivo exercício funcional correspondente ao salário
mais as vantagens financeiras decorrentes das políticas de administração salarial
constantes do PCCS ou por fatores assegurados por lei.
Nenhum funcionário da FAROL poderá receber salário inferior ao maior salário mínimo
vigente no Estado de Rondônia.
Além do salário de seu cargo/função o funcionário poderá receber:
a. Gratificação;
b. Diária;
c. Ajuda de custo.
NP5.4 – AJUSTES COLETIVOS
Ajustes Coletivos: poderão haver ajustes salariais coletivos como Reajuste Sindical,
Reajuste Espontâneo e Reajuste Decorrente de Legislação Salarial.
O reajuste sindical é estabelecido por meio de um Acordo ou Dissídio entre os
funcionários e a FAROL, ocorrendo normalmente na data-base de conformidade ao
sindicato, com a periodicidade de um ano, tendo como objetivo manter ou melhorar o
poder aquisitivo dos salários. Por não representar qualquer tipo de movimentação,
merecimento, antiguidade ou aperfeiçoamento, não altera a posição do salário em relação
à escala salarial definida no PCCS. Altera apenas o valor do salário mediante a aplicação
do percentual acordado, ou definido no dissídio.
O reajuste espontâneo trata de aplicação de um dado percentual sobre a escala salarial
por total iniciativa da própria administração da FAROL, compensável por ocasião de
reajustes obrigatórios, com a finalidade de tentar proteger os salários de corrosões ou
distorções de mercado. Poderá ocorrer sempre que as condições econômico-financeiras
da FAROL permitirem e sua administração desejar ou puder fazê-lo, podendo incidir
sobre toda a tabela salarial ou parte dela.

Reajuste decorrente de Legislação Salarial: embora ultimamente não tenha ocorrido, já
aconteceram com certa frequência em decorrência da situação econômica do país.
Usualmente esses reajustes possuem normas próprias para definição dos porcentuais de
reajustes a serem aplicados, faixas diferenciadas de salários onde atuam e, também,
épocas próprias para sua incidência.
NP5.5 – AJUSTES INDIVIDUAIS
Ajustes individuais: são 4 (quatro) as situações em decorrência das quais poderá haver
um reajuste individual de salário: enquadramento salarial, progressão horizontal ou
vertical e reenquadramento por readaptação ou reaproveitamento.
Os PCCS prevê a concessão de gratificações por:
a) Função de coordenação, gerência ou outro aspecto previsto no PCCS
b) Condições especiais de trabalho
c) Gerenciamento de programas ou projetos relevantes
d) Contribuição significativa a resultados da FAROL
Essas gratificações são regulamentadas no PCCS por meio de procedimentos específicos
referentes aos valores da tabela salarial.
No caso especifico de função gratificada e cargo comissionado, o funcionário que
completar 02 (dois) anos consecutivos fará jus, como vantagem pessoal, à incorporação
sobre o valor do seu salário do cargo/função efetiva de percentual de 1/10, a partir do 4°
ano, sempre à razão de 1/10 até completar 20 anos ou 10/10:
a) Do valor da sua gratificação de função
b) Da diferença entre o valor do salário de cargo comissionado e o do cargo/função
efetivo
Enquanto exercer a função gratificada ou o cargo comissionado o funcionário não fará jus
a receber a parcela cuja adição pelo tempo já poderá ter alcançado.
O acréscimo somente será feito nos salários pessoais após a perda do exercício do cargo
comissionado ou função gratificada, sob forma de adicional, não sendo considerados para
efeito de cálculos de vantagens ou outras gratificações incidentes sobre o vencimento do
cargo/função efetivo.
Se o funcionário vier a ocupar uma nova função gratificada duas situações poderão
ocorrer:
a) A passagem é automática e o tempo é cumulativo;
b) Há um interstício de tempo sem exercício de função gratificada, o qual não é
computado;

c) Em qualquer das hipóteses somente se fará jus aos primeiros 2/10 após 04 anos
de efetivo exercício da função gratificada
Ao funcionário que se deslocar de seu Departamento em objeto de serviço ou treinamento
determinado pela FAROL serão concedidas ajudas de custo ou diárias correspondentes
ao período de ausência, a titulo de compensação das despesas de alimentação e
pousada segundo valores estatuídos institucionalmente em ato da Diretoria.
NP5.6 - RESPONSABILIDADE
Diretoria: zelar pelo cumprimento das legislações trabalhistas e previdenciárias vigentes
no país, bem como pelos Acordos Coletivos, políticas da FAROL e do próprio PCCS.
DRH: zelar pelo cumprimento das determinações e políticas emanadas da Diretoria da
FAROL e operar a aplicação da legislação externa e interna no que concerne à
remuneração dos funcionários para efeito da folha de pagamento.
NORMA DE PROCEDIMENTO Nº 6 – REGIME DISCIPLINAR, ELOGIOS E SANÇÕES
N6.1 - OBJETIVO:
Definir procedimentos inerentes à conduta disciplinar e postura profissional de funcionário
da FAROL.
NP6.2 - ÂMBITO DE APLICAÇÃO:
Todos os departamentos e funcionários da FAROL.
NP6.3 - DEFINIÇÕES:
Regime Disciplinar: é a codificação de direitos, deveres e atividades compatíveis ao bom
funcionamento da FAROL.
Sanção Disciplinar: ato de punição ao funcionário que desrespeitar as normas e/ou
procedimentos previstos no PCCS ou apresentar comportamento inadequado ao
ambiente de trabalho, prejudicando-o e caracterizando desrespeito ao colega ou
superiores hierárquicos.
NP6.4 – SANÇÕES DISCIPLINARES
As sanções disciplinares no âmbito da FAROL são:
a) Advertência verbal;
b) Advertência escrita;
c) Suspensão disciplinar;
d) Dispensa do funcionário.

Advertência Verbal deve ser atribuída ao funcionário que cometer alguma irregularidade
pela primeira vez e cujas consequências não tenham maiores efeitos para a FAROL e
terceiros.
Advertência Escrita é a punição ao funcionário que já tenha sido penalizado com alguma
advertência verbal ou cuja irregularidade tenha tido gravidade que a justifique.
Suspensão Disciplinar é o afastamento temporário do funcionário de suas atividades
profissionais em caráter punitivo, sem percepção de remuneração, quando o mesmo já
tiver sido advertido por inscrito e reincidir em erro ou quando a gravidade o justifique.
Dispensa é a punição máxima aplicada ao funcionário quando esgotadas todas as
tentativas de sua permanência nos quadros da FAROL e ao mesmo tempo já tiver sido
suspenso ou quando a gravidade da sua falta ou inadaptação ao trabalho assim justificar.
NP6.5 - ELOGIOS
Elogio: é a forma de premiar motivacionalmente o funcionário que se destacar perante os
colegas de trabalho por um feito que possa trazer benefícios à comunidade, clientes em
geral, principalmente acadêmicos, colegas ou à Instituição.
NP6.6 - RESPONSABILIDADE:
Departamento de Recursos Humanos: manter o registro e o
disciplinares ou elogios aplicados aos funcionários.

controle das sanções

Gerências/Coordenações: emitir relato de ocorrência dentro de 24 horas após o ocorrido e
enviar ao DRH com o “ciente” do funcionário. Às gerências/coordenações compete a
aplicação dos elogios e sanções disciplinares observando que as mesmas deverão ser
aplicadas com justiça e moderação, objetivando levar os funcionários ao cumprimento do
dever.
Funcionários Punidos: recorrer, caso considere injusta a sanção disciplinar recebida,
dentro de um prazo de 48 horas após a punição, encaminhando relato escrito de
ocorrência à chefia imediatamente superior à sua, a qual tomará as devidas providências.
NP6.7 – DIREITOS:
Aos funcionários da FAROL é assegurado:
Remuneração compatível com seu cargo, função e desempenho;
Acesso e progressão em sua carreira funcional;
Tomar conhecimento do resultado da avaliação de seu desempenho;
Incentivo ao seu aprimoramento profissional;
Direito, em igualdade de condições, a qualquer funcionário da FAROL, à política de
vantagens e benefícios da FAROL.

Direito a voto e à elegibilidade em qualquer pleito relativo às suas condições funcionais,
de conformidade ao Regimento Interno da FAROL.

NP6.8 - DEVERES
São deveres dos funcionários, além dos inerentes ao seu cargo/função:
Cumprir as normas da FAROL;
Ser assíduo e pontual;
Apresentar-se ao trabalho convenientemente trajado ou uniformizado, quando for o caso,
em boas condições de higiene;
Executar com seriedade, exatidão e presteza os serviços que lhe forem confiados;
Apresentar dentro dos prazos e da qualidade previstas relatórios de suas atividades,
demonstrativos administrativos, contábeis ou financeiros, documentos, planos de curso,
aula, Diários de Classe e /ou todo e qualquer especificidade de trabalho relativa à sua
atuação profissional
Tratar com cortesia os colegas;
Guardar absoluto sigilo sobre os negócios da FAROL e sobre o que eventualmente
conhecer de terceiros que com ele mantenham transações;
Guardar sigilo funcional;
Zelar pela economia e conservação do material, ferramentas, máquinas e equipamentos;
Comunicar ao Departamento de Recursos Humanos todas as ocorrências de ordem
particular que impliquem alterações no registro funcional;
Acatar ordens superiores, salvo quando manifestamente contra a ética ou às legislações;
Procurar aperfeiçoar e desenvolver seus conhecimentos e aptidões;
Participar de reuniões, eventos de atualização, semanas pedagógicas, atividades de
aperfeiçoamento ou festividade, cerimônias promovidas pela FAROL com ênfase às que
se referem a sua área de atividade profissional;
Manter, mesmo fora do ambiente de trabalho, conduta e forma de vida digna;
Manter, com fidelidade, os trabalhos entregues à sua guarda, ficando sob sua
responsabilidade a reposição de qualquer extravio, sendo, no entanto, considerada falta
grave, quando comprovada a má fé ou dolo no respectivo extravio;

Levar ao conhecimento de sua gerência/coordenação de Departamento/Curso quaisquer
fatos ou informações de que tiver ciência e que direta ou indiretamente possam interessar
à FAROL;
Ser, em todas as circunstâncias, divulgador positivo da imagem e dos produtos/serviços
educacionais da FAROL.
Cumprir e fazer cumprir em sua área de atuação as normas estabelecidas e orientações
da FAROL.
NP6.9 – PROIBIÇÕES
É vedado aos funcionários da FAROL:
Valer-se de sua posição funcional na FAROL para obter proveito pessoal, aceitar
comissões, gratificações ou vantagens de quaisquer espécies;
Praticar atos de comércio nas dependências da FAROL;
Executar, durante as horas de expediente e horário acadêmico serviços estranhos à
FAROL, sendo também proibido o uso de materiais, equipamentos e outros bens para fins
particulares;
Participar de coordenações, gerência ou administração de quaisquer empresas que
mantenham relação com a FAROL;
Praticar jogos de azar ou frequentar ambientes onde esses se desenvolvam, bem como
apresentar-se dentro ou fora da FAROL em estado de embriaguez, de uso de drogas ou
de incontinência pública;
Retirar-se do local de trabalho durante as horas de expediente sem permissão do
gerente/coordenador a que estiver subordinado, bem como perturbar os seus colegas de
trabalho com conversas estranhas ao serviço;
Fornecer ou exibir à terceiros cópias de despachos, pareceres, trabalhos e outros
documentos ou sobre eles prestar informações, mesmo apenas reprografá-los, salvo se
devidamente autorizado;
Praticar agiotagem ou servir de intermédio em tal prática, mesmo em caráter eventual;
Promover ou participar de manifestações que contribuam para a desordem física ou moral
dentro da FAROL;
Exercer atividade político-partidária em qualquer dependência da FAROL, principalmente
em sala de aula;
Censurar, por qualquer meio de divulgação, colegas, superiores ou atos da FAROL;
Retirar qualquer documento, ferramenta, material, máquina, equipamento ou similares da
FAROL sem prévia e competente autorização;

Confiar a terceiros a regência do seu local e trabalho sem prévia autorização; no caso da
docência inclusive a aplicação de provas;
Descumprir legislações, decretos e demais normas de órgãos competentes bem como
estas normas e demais instrumentos normativos da FAROL;
Sonegar valores e objetos confiados à sua guarda ou responsabilidade por não prestar
contas, ou não as tomar, na forma e nos prazos fixados por lei, regulamentos, contratos
ou normas específicas;
Causar à FAROL qualquer prejuízo, dano, avaria onde se configure dolo, ignorância,
intolerância, negligência ou omissão;
Entrar ou permanecer fora do horário normal de expediente nas dependências da FAROL
sem autorização por escrito da sua gerência ou coordenação;
Atrasar-se mais de 3 (três) vezes por mês;
Faltar ao serviço sem comunicar a sua gerência/coordenação com antecedência esta
impossibilidade a não ser se em caso de extrema e comprovada emergência;
Contrair dívidas, fazer operações de crédito e assumir responsabilidades que possam
comprometer sua idoneidade com reflexo na FAROL;
Utilizar os telefones da FAROL, para fins particulares exceto em caso de extrema
necessidade e quando autorizado;
Receber visitas para tratar de assuntos particulares e quando isso for indispensável,
atendê-la obrigatoriamente, em lugar que não perturbe o trabalho de colegas;
Deixar de se submeter aos exames médicos sempre que determinado pela
gerência/coordenação;
Deixar de restituir todo e qualquer material que lhe tenha sido confiado para o exercício
de suas funções ou entregue à sua guarda, bem como instrumento, equipamento ou
material, ao deixar de ter vinculo com a FAROL.
NP6.10 - PROCEDIMENTOS:
Advertência Verbal: a advertência verbal será aplicada ao funcionário por sua
gerência/coordenação a qual, após aplicação da sanção disciplinar, deverá informar o fato
ao DRH por meio de memorando ou comunicação interna.
Advertência Escrita: a advertência escrita será aplicada ao funcionário pela
gerência/coordenação que após a aplicação da sanção disciplinar deverá informar o fato
ao DRH por meio de relatório de ocorrência.
A punição deverá ser aplicada por meio de carta em 03 (três) vias, sendo:
1ª via – Funcionário

2ª via – após o ciente, arquivo: pasta funcional do funcionário
3ª via – arquivo do DRH
Suspensão Disciplinar:
A suspensão disciplinar de até 03 (três) dias, será aplicada ao funcionário pela
gerência/coordenação.
A suspensão disciplinar superior, 03 (três) dias até 29 (vinte e nove) dias, será aplicada
ao funcionário apenas pela Diretoria.
A suspensão deverá ser aplicada através de carta, em 03 (três) vias, sendo a sua
destinação a mesma já mencionada.
Após a aplicação de qualquer sanção disciplinar deverão ser enviadas ao DRH relatos
das ocorrências para efeito de acompanhamento.
A demissão por fatos disciplinares é da estrita alçada da Diretoria da FAROL de
conformidade a processos próprios e regimentais.

A síntese de consolidação dos questionários respondidos pelos funcionários da
FAROL permitiu a composição de todos os cargos e funções dando o desenho da
estrutura funcional da FAROL em seis grupos ocupacionais, sendo três deles os grupos
de carreira (Operacionais, Técnico-Administrativos e Docentes), com a delimitação dos
cargos e das funções abaixo identificadas:

N
º

Grupo
Ocupacional
Entidade
Mantenedora

1

Gestão Superior

2

Gerenciamento

Cargos

Funções

Presidente

Presidente da Mantenedora

Diretor

Gerente

Operador
3

Operacional

Motorista
Vigia
Telefonista
Auxiliar
Zelador
Auxiliar

4

Apoio
Técnico- Assistente
Administrativo

Analista
Apoio TécnicoAdministrativo

Secretária

Diretor Geral
Diretor Adm. Financeiro
Diretor Acadêmico
Gerente de Rec. Humanos
Ger. Estud. e de Sec. Acad.
Gerente Administrativo
Gerente Contábil
Gerente Financeiro
Gerente de TI
Op. de manutenção e equipamentos
multimídia
Motorista de Diretoria
Vigia
Telefonista
Auxiliar de Serviços Gerais
Zelador
Administrativo
Auxiliar de Lab. E Peq. Prov.
Auxiliar de Protocolo
Menor Aprendiz
Assistente de Suporte em TI
Ast. de Secretaria Acadêmica
Assistente de Biblioteca
Assistente de Compras
Ast. de Bens Patrimoniais
Assistente Administrativo
Assistente de Pessoal
Assistente Financeiro
Assistente Contábil
Assistente de Cobrança
Assistente de Tutoria de EAD
Analista Contábil
An.Pedagógico Pós-Graduação
Analista Administrativo
An. De Recursos Humanos
Analista Técnico de TI
Analista de Comunicação
Analista de Biblioteca
Analista de Representação no Centro
de Apoio
Secretária da Presidência
Secretária da Diretoria

5
Docência

Secretária
Acadêmica
Bibliotecária
Professor
graduado
Jr
Prof.Esp Pl
..
Sr
Jr
Mestre
Pl
Sr
Jr
Doutor
Pl
Sr
Substituto
Colaborador
Visitante
Coordenador

6

Gerenciamento
Acadêmico

Orientador
Articulador

Secretária de . Apoio Acadêmico à
Pós-Graduação.
Sec. Apoio Acad Coordenação
Secretária Acadêmica
Bibliotecária
Docente Graduado
Docente Assistente Júnior
Docente Assistente Pleno
Docente Assistente Sênior
Docente Adjunto Júnior
Docente Adjunto Pleno
Docente Adjunto Sênior
Docente Titular Júnior
Docente Titular Pleno
Docente Titular Sênior
Docente Substituto
Docente Colaborador
Docente Visitante
Coord. Cursos de Graduação
Coord.Cursos Pós-Graduação
Coor.Pesq.Ext e Desenvolvim.
Orient/Superv. Estágios
Orient Pesq. Ext. e TCC
Orient Curso de Pós-Graduação
Articulador
de
Atividades
Complementares.

Esta estrutura funcional da FAROL se define no marco zero inicial do Plano de Carreiras,
Cargos e Salários da Instituição com três (03) Cargos Comissionados, com vinte (20)
cargos de carreira, cinquenta e três (53) funções e treze (13) funções de gerenciamento
administrativo-financeiro e acadêmico.

Em seguida o Plano de Carreiras, Cargos e Salários caracteriza toda esta estrutura
funcional especificando-a por grupo ocupacional de carreira, cargos e funções
apresentando de cada um grande riqueza na descrição de suas características de forma a
que subsidiem a Gerência de Recursos Humanos quanto às informações necessárias
para a gestão dos subsistemas de recrutamento, seleção, treinamento, lotação e
remuneração do pessoal da FAROL

9. ESTRUTURA FUNCIONAL E FORMAS DE REMUNERAÇÃO
9.1 – Definições
A estrutura funcional da FAROL pressupõe o estabelecimento de três grupos
ocupacionais: funcionários basicamente de nível operacional, funcionários com atuação
predominantemente técnico-administrativa e funcionários ligados a docência.
Em decorrência desse fato, mais oportuno que elaborar apenas uma tabela salarial
se mostrou mais específico se organizar três tabelas respeitando-se as características de
cada grupo, em que pese as três terem o mesmo comando e referencial de base de
cálculos, obtido a partir da avaliação dos cargos e funções processados no sistema de
pontos e avaliados pela Comissão de Acompanhamento do Plano de Carreiras, Cargos e
Salários.
Da mesma forma há que se considerar o fato dos dois primeiros grupos,
operacional e técnico-administrativo serem de caráter mensalistas e os cargos de
docência se pautarem pelo regime horista de trabalho, tendo com base a hora-aula.
Considerando estes aspectos e o resultado da avaliação dos cargos e das funções
foram estabelecidas as seguintes definições:
Tabela Salarial com cinco (5) categorias de classes salariais com intervalos de
pontos de 100 pontos para cada categoria de conformidade à tabela abaixo:
CATEGORIA
CLASSE

DE Nº DE PONTOS

CARGOS

Categoria 1

100 a 199

Auxiliar

Categoria 2

200 a 299

Operador, Assistente

Categoria 3

300 a 399

Secretária Acadêmica, Agente de
Biblioteca

Categoria 4

400 a 499

Analista, Bibliotecária

Categoria 5

500 a 599

Gerente,
Superior

Professor

de

Nível

Cada uma dessas categorias dará origem a um determinado número de classes
atendendo aos aspectos da maturidade e experiência profissional ao longo dos anos
conforme já especificado no volume I do PCCS.
Assim, o grupo operacional, referente à categoria 1 terá correspondentemente duas
classes: CLASSE A para os funcionários cm menos de 12 anos de exercício profissional e
CLASSE B para os funcionários com mais e de 12 anos de exercício profissional.
Da mesma forma os funcionários do grupo operacional técnico-administrativo terão
correspondentemente seis (6) classes, sendo uma delas para os cargos com escolaridade
de nível superior ou gerenciais, conforme também já preconizado no volume I do PCCS
segundo a classificação em JÚNIOR (até 6 anos de exercício profissional) PLENO ( entre
6 a 15 anos) e SÊNIOR ( depois dos 15 anos) e escalonamento entre os cargos.
O mesmo ocorre com os cargos do grupo ocupacional de docência que terão sete
(7) classes, sendo a primeira para o docente graduado e as outras seis (6) para os
especialistas, mestres e doutores conforme escalonamento dos cargos e classificação em
JÚNIOR, PLENO E SÊNIOR conforme já citado.
Definem-se, ainda, os percentuais de 78,35% como amplitude de cada classe e de
12,7% de diferença entre as classes, exceções feitas a três classes que tiveram um
acréscimo de 40% devido a critério de superposição que considerou cargos e
escolaridades exigidas. A interpolação geométrica entre diversos steps é de 1.0494.
Estrutura dupla de interposição de tabelas de forma a dispor as funções de
pontuação na primeira metade do intervalo nos steps de 1 a 9 e as de pontuação na
segunda metade do intervalo nos steps de 5 a 13 de forma a melhor ajustar suas
pontuações às movimentações salariais na tabela salarial.
Superposição salarial prevista para os pontos médios da tabela, respectivamente
steps 5 e 9.
9.2 – Tabela Salarial dos cargos correspondentes à Carreira Operacional
A carreira dos cargos operacionais é composta por duas classes, A e B, com 13
steps cada uma numa superposição técnica de dois grupos, o 1º dos steps de 1 a 9 e o 2º
os steps de 5 a 13.
A classe A é constituída pelos cargos indicados de conformidade ao quadro
abaixo:

STEPS DE 1 A 9

Auxiliar de Serviços Gerais, Zelador

STEPS DE 5 A 13

Motorista de Diretoria, Vigia, Telefonista, Operador de Máquinas e
Equipamentos Multimídia

A classe B é constituída pelos mesmos cargos, nas mesmas condições após 12
anos de interstício.
STEPS

CLASSE A

CLASSE B

1

510,00

618,50

2

535,20

649,00

3

561,60

681,10

4

589,40

714,00

5

618,50

750,00

6

649,00

787,10

7

681,10

826,00

8

714,80

866,80

9

750,00

909,60

10

787,10

954,60

11

826,00

1001,70

12

866,80

1051,20

13

909,60

1103,10

9.3 – Tabela Salarial dos cargos técnico-administrativos
Os cargos que compõem a carreira técnico-administrativo se dispõe em 7 classes de 13 steps com a
mesma superposição técnica já especificada na carreira operacional. Organizam-se segundo o quadro
abaixo:
CLASSE 1

CLASSE 2

CLASSE 3

STEPS DE 1 A 9

Auxiliar de Protocolo

STEPS DE 5 A13

Auxiliar administrativo e Auxiliar de Laboratório e Pequenas
Providências

STEPS DE 1 A 9

Assistente Administrativo, Assistente de Pessoal,
Assistente financeiro, Assistente de Cobrança, Secretária
da Diretoria e Secretária da Presidência

STEPS DE 5 A13

Assistente de Suporte em TI, Assistente de Secretaria
Acadêmica, Assistente de Biblioteca, Assistente de
Compras, Assistente de Bens Patrimoniais, Assistente de
Tutoria de EAD

STEPS DE 1 A 9

Secretária Acadêmica, Secretária Acadêmica de PósGraduação, Agente de Biblioteca

STEPS DE 5 A13

-------------------------------------------------------------------------------

CLASSE 4

STEPS DE 1 A 9

Analista Administrativo JR, Analista Financeiro JR, analista
Pedagógico de Pós-graduação JR

STEPS DE 5 A13

Analista de Recursos Humanos JR, Analista de TI JR,
Analista de Comunicação JR, Bibliotecária JR, Analista
Contábil JR

STEPS DE 1 A 9

Analista administrativo PL, Analista financeiro PL, Analista
Pedagógico de Pós-Graduação PL

STEPS DE 5 A13

Analista de Recursos Humanos PL, Analista de TI PL,
Analista de Comunicação PI, Bibliotecária PL, Gerente JR

CLASSE 6

STEPS DE 5 A 13

Gerente Pleno

CLASSE 7

STEPS DE 5 A 13

Gerente Sênior

CLASSE 5

STEPS

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

1

535,20

681,10

954,50

1157,60 1622,40 1967,50 2385,30

2

561,60

714,80

1001,70 1214,80 1702,50 2046,70 2492,00

3

589,40

750,00

1051,20 1274,80 1786,60 2147,80 2604,70

4

618,50

787,10

1103,10 1337,80 1874,90 2253,90 2733,40

5

649,00

826,00

1157,60 1403,80 1967,50 2385,30 2868,40

6

681,10

866,00

1214,80 1473,20 2046,70 2482,00 3010,10

7

714,80

909,00

1274,80 1546,00 2147,8

8

750,00

954,50

1337,80 1622,40 2253,90 2733,40 3314,80

9

787,10

1001,70 1403,80 1702,50 2385,30 2868,40 3478,60

10

826,00

1051,20 1473,20 1786,60 2482,00 3010,10 3650,40

11

866,00

1103,10 1546,00 1874,90 2604,70 3158,80 3830,70

12

909,00

1157,60 1622,40 1967,50 2733,40 3314,80 4020,00

13

954,50

1214,80 1702,50 2046,70 2868,40 3478,60 4218,60

2604,70 3158,80

A interpolação geométrica de cada step é de ordem de 1.0949. A amplitude das
faixas é de 78,35% e a variação de uma classe para outra é de 12,7% exceto nas classes
onde há mudança de nível de escolaridade e cargos e funções bem diferenciadas onde é
de 40%.

A exemplo dos cargos da carreira operacional a carreira técnico administrativa
permite ao seu ocupante ao longo do desenvolvimento de toda a sua vida profissional
uma progressão em torno de 115%.

9.4 – Tabela da carreira docente
A carreira docente se estrutura em 8 classes de 9 steps cada uma sem
superposição. Estas classes são organizadas segundo os cargos constantes do quadro
abaixo onde se dispõem os docentes segundo sua titulação e seus tempo de maturidade,
experiência profissionais.
CLASSE 1

Docente Graduado

CLASSE 2

Docente Assistente Jr

CLASSE 3

Docente Assistente Pleno

CLASSE 4

Docente Assistente Sênior e Docente Adjunto Jr

CLASSE 5

Docente Adjunto Pleno

CLASSE 6

Docente Adjunto Sênior e Docente Titular Junior

CLASSE 7

Docente Titular Pleno

CLASSE 8

Docente Titular Sênior

Diferentemente das demais carreiras os valores constantes da tabela salarial da
carreira docente serão aferidos em valores-hora considerando que os professores de
nível superior são, por convenção, considerados horistas.
O Docente Graduado considerando a especificidade de sua natureza, uma vez que
só se concretiza na ausência e na impossibilidade da contratação de outro profissional
mais qualificado terá como valor-aula único o piso salarial estipulado de R$ 21,06 sem
qualquer desdobramento em steps.
A classificação em Júnior, Pleno e Sênior já foi abordada cabendo aqui apenas
considerar o estabelecimento de paridade entre um profissional pleno de uma titulação
para a gradação júnior da titulação imediatamente superior. Dessa forma definem-se as
correspondências entre o Especialista Pleno e o Mestre Júnior, assim como entre o
Mestre Pleno e o Doutor Júnior.
A interpolação geométrica entre os steps é da ordem de 1.0265 e a amplitude das
faixas é de 67% para os Especialistas, 53,4% para os Mestres e 57,6% para os Doutores.
Considerando-se desde o início da carreira até o seu término existe oportunidade
de progressão para o docente em torno de 150%.

A tabela salarial assume os seguintes valores:

CLASSE 1 - Docente Graduado: Valor único de R$ 21,06

STEPS

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

1

21,32

23,70

27,70

30,75

33,30

36,90

42,50

2

21,90

24,30

28,40

31,60

34,10

39,30

43,60

3

22,50

24,90

29,20

32,40

35,00

40,30

44,80

4

23,10

25,60

30,00

33,30

36,00

41,40

46,00

5

23,70

26,30

30,75

34,10

36,90

42,50

47,20

6

24,30

27,00

31,60

35,00

39,30

43,60

48,50

7

24,90

27,70

32,40

36,00

40,30

44,80

49,70

8

25,60

28,40

33,30

36,90

41,40

46,00

51,00

9

26,30

29,20

34,10

39,30

42,50

47,20

52,40

9.5 – Funções de Gerenciamento Acadêmico

A atividade pedagógica nos cursos superiores modernos não se limita sala de aula
e à aula formal propriamente dita. A formação profissional plena exige uma variada
complementariedade sob forma de atividades pedagógicas curriculares vivenciais para
enriquecimento do curso. Embora não se constituam propriamente como conteúdos de
cargos são funções que podem ser estruturadas e dar uma melhor configuração à sua
concretização na práxis pedagógica. Consciente de seus objetivos de praticar o melhor
ensino e formação possíveis a FAROL sistematizou 8 funções de gerenciamento de
atividade pedagógicas extra-aula definindo-as em 3 classes de conformidade aos fatores
de especificação utilizados e em 3 níveis de gratificação pelo reconhecimento aos
serviços.
Tomado o quociente entre o maior e o menor valor da tabela salarial docente maior
valor de referência da tabela salarial docente cuja raiz quarta é 1,26 obtem-se o valor da
interpolação geométrica para os steps das 3 classes. O valor inicial da gratificação foi
estipulado em 4% do salário médio docente considerados os extremos da tabela.
O quadro abaixo expressa estas relações e valores:

CLASSES FUNÇÕES GRATIFICÁVEIS

NÍVEL 1

NÍVEL 2

NÍVEL 3

CLASSE
1

Presidente de CPA, Orient.Ativ.Pesq.Ext e 308,50
TCC, Orientador/Supervisor de Estágios

388,80

489,80

CLASSE
2

Orientador de Curso de Pós-Graduação e 388,80
Articulador de Atividades Complementares

489,80

617,20

CLASSE

Coordenador de Curso, Coordenador de 617,20

777,64

979,83

3

Pós-Graduação, Coordenador de Pesquisa e
Extensão

A Diretoria da FAROL em ato próprio atribuirá a cada docente a gratificação que
houver por bem ajuizar considerando uma série de indicadores considerados abaixo, já
que os níveis não pressupõem progressão de um para outro e sim relacionamento com o
volume, a complexidade e a responsabilidade das atividades.

Estes indicadores estão relacionados a seguir:
O Nível 1 se destina praticamente ao reconhecimento da FAROL pelo préstimo e
desenvolvimento das atividades desenvolvidas pelos docentes. Trata-se, pois, de uma
gratificação representativa.
Os níveis 2 e 3 já consideram indicadores mais específicos a serem considerados
pela Diretoria para exercer o arbítrio de determinação da gratificação:
A – Indicadores de curso – Conforme os totais de ações sobre 5 ou menos turmas ou 6 ou
mais turmas.
B – Indicadores de alunos – Conforme orientação de 6 ou menos alunos ou 7 ou mais
alunos.
C – Indicadores de bancas, e similares – Conforme a participação em 7 ou menos bancas
ou 8 ou mais bancas.
D – Indicadores de atividades complementares – Conforme atividades
disciplinares/interdisciplinares ou atividade que envolva mais um departamento.
Em qualquer tempo o Departamento de RH da FAROL, ouvida a comissão de
Acompanhamento do Plano de Carreira, Cargos e Salários poderá inserir novos
indicadores, excluir algum dos atuais ou modificá-los.
9.6 – Outras formas de gratificação ou ajuda de custo
9.6.1 – Gratificação Especial de Adaptação Temporária:
Considerando a localização da FAROL no município de Rolim de Moura, em franco
desenvolvimento, mais ainda carente de mão de obra especializada em algumas
disciplinas e titulações, bem como a realização de diversas atividades e mesmos cursos
que envolvem municípios vizinhos, a Instituição poderá oferecer, de acordo com seus
critérios e interesses algumas formas de ajuda de custo e gratificações especiais.
Em especial uma gratificação poderá ser utilizada: Gratificação Especial de
Adaptação Temporária, com a vigência de um semestre letivo podendo ser renovada por
igual período uma e somente uma vez.

A Gratificação Especial de Adaptação Temporária será conferida sempre que a
FAROL considerar necessária à adaptação do docente que vem de outra localidade,
considerando ou não ajuda transporte oferecida o que seria objeto de outra análise.
A GEAT deverá sempre ser calculada mediante 3 níveis:
Nível 1 – 30% do salário do docente
Nível 2 – 40% do salário do docente
Nível 3 e máximo: 50% do docente

9.6.2 – Ajuda Transporte:
Para deslocamento com fins de orientação, supervisão ou execução de atividades
fora de Rolim de Moura a FAROL procederá ressarcimento das despesas de transporte e
hospedagem quando necessárias mediante apresentação de notas fiscais hábeis e
competentes ou por valor estipulados por cálculos pelo DRH sob forma de adiantamento.

9.6.3 – Forma de Pagamento outras atividades pedagógicas
O Plano de Carreiras, Cargos e Salários da FAROL não pressupõe nenhuma outra
forma de pagamento a quaisquer atividades de caráter pedagógico a não ser as aqui
preconizadas sob forma de práxis de gratificação e de modularidade definida pela
Instituição com o docente, entre o total de horas pagas e o de aulas efetivamente dadas,
como já abordado no item relativo à jornada de trabalho.

9.6.4 – Remuneração de Professor Substituto, Colaborador e Visitante
A remuneração do Professor Substituto deverá seguir as indicações da sua
titularidade e experiência segundo as normas estabelecidas nesse PCCS.
A remuneração do Professor Colaborador e do Professor Visitante terão
características de excepcionalidade e serão definidas em ato próprio pela Diretoria
respeitando a titularidade, a experiência e o MVTS dos docentes.

9.6.5 – Remuneração de Assessores e Consultores
Os Assessores e Consultores não fazem parte do quadro de carreiras da FAROL.
Como profissionais altamente transitórios deverão ter seus honorários ou remuneração
estabelecidos pela Diretoria de conformidade ao objeto próprio do serviço a ser prestado
e condições de mercado.

9.6.6 – Remuneração da Diretoria

Os Diretores são cargos da mais estrita confiança e comissionados. Sua
nomeação, remuneração e exoneração serão da alçada do Presidente da Mantenedora
ouvida a sociedade. Serão, por conseguinte, formulados atos próprios e específicos.

9.6.7 – Pro Labore ou retirada dos sócios
Estritamente da alçada da Mantenedora. Os sócios-proprietários que participarem
da estrutura administrativa da FAROL e assumirem o exercício de algum cargo e
correspondente função contida no conteúdo da estrutura funcional da FAROL farão jus a
salário nas condições de sua formação e experiência segundo as normas e os critérios de
enquadramento, jornada de trabalho, direitos e deveres e remuneração deste PCCS.

9.6.8 – Forma de pagamento docente
O PCCS preconiza que todos os professores são horista como base de
pagamento. Considera também a práxis pedagógica que inclui um adicional de 20%,
preceituado pelo MEC, a título de planejamento/atividades pedagógicas.
Dessa forma o pagamento de todo e qualquer docente da FAROL será calculado
de acordo com o disposto:
Salário do docente = Valor hora-aula do docente x número de horas que
leciona x 5,25 x 1,20

Valor hora-aula do docente: Nível 2,1 – Classe 2, step 1 = R$ 21,90
Suposição de que trabalha 20horas
Fator 5,25 – representa o nº de horas mensal incorporando o repouso. Equivale a 4
semanas e meia mais os 1/6 de repouso remunerado.
20% - adicional de planejamento e atividades.

Salário do Docente: 21,90 x 20 x 5,25 x 1,20 = R$ 2.759,40

No caso específico das aulas a serem ministradas nos cursos de pós-graduação lato
sensu da Farol deverão ser mantidos os mesmos coeficientes de proporcionalidade entre
os diversos níveis de docência.
Há que considerar, entretanto, a especificidade desses cursos e, nesse sentido, por se
tratarem de cursos de um nível de maior aprofundamento no conteúdo das aulas e as
mesmas ocorrerem predominantemente aos fins de semana deverá ser considerado um
adicional de 75% ao valor de nível 1 da tabela correspondente a cada graduação docente,

valorizando-se o somatório de 25% referente à complexidade das aulas e 50% referente
aos períodos em que se aplicam.
Dessa maneira os cursos de pós-graduação ministrados usualmente de sextas-feiras a
domingo terão seu valor hora-aula calculados da forma seguinte:

Aplicado em relação ao professor especialista chega-se aos valores de:
21,32 x 1,75 = R$37,31 que seria o valor da hora/aula perfazendo para o curso de 30
horas o valor de R$1119,30

A tabela salarial sugerida no plano indica para o professor Mestre na mesma situação a
Classe 4 e o valor hora/aula de R$23,10 que, mantendo-se a coerência e
proporcionalidade na pós deveria passar a valer 23,10x1,75 = R$40,42, que no curso de
30 horas faria o total de R$1212,75.
No caso do professor Doutor está prevista a Classe 6 cujo salário é de R$24,30 a
hora/aula o que na pós perfaria o total de 24.30 x 1,75 = R$42,52 que no curso de 30
horas da pós iria representar o total de R$1275,60.
Em todas as instâncias se mantém a proporcionalidade estabelecida entre os níveis de
docência já pré-estabelecida para a graduação.
ADMINISTRATIVO
5%
STEPS
CLASSE A CLASSE B
1
545,00
653,50
2
570,20
684,00
3
596,60
716,10
4
624,40
749,80
5
653,50
785,00
6
684,00
822,10
7
716,10
861,00
8
749,80
901,80
9
785,00
944,60
10
822,10
989,60
11
861,00
1036,70
12
901,80
1086,20
13
944,60
1138,10

TABELA 2011
AUMENTO 5%
STEPS
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
1
561,96
715,15
1002,23
1215,48
1703,50
2065,88
2504,57
2
590,06
750,54
1051,79
1275,54
1787,60
2149,04
2616,60

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

619,56
650,54
683,07
717,22
753,08
790,73
830,27
871,78
915,37
961,13
1009,19

787,50
826,45
867,30
909,30
954,45
1002,22
1051,78
1103,76
1158,25
1215,48
1275,54

1103,76
1158,26
1215,48
1275,54
1338,54
1404,69
1473,99
1546,86
1623,30
1703,52
1787,63

1338,54
1404,69
1473,99
1546,86
1623,30
1703,52
1787,63
1875,93
1968,65
2065,88
2149,04

1875,90
1968,60
2065,90
2149,00
2255,20
2366,60
2504,60
2606,10
2734,90
2870,10
3011,80

2255,19
2366,60
2504,57
2606,10
2734,94
2870,07
3011,82
3160,61
3316,74
3480,54
3652,53

2734,94
2870,07
3011,82
3160,61
3316,74
3480,54
3652,53
3832,92
4022,24
4221,00
4429,53

TABELA
2011
AUMENTO
4%
Docentes Graduados
21,28
STEPS
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
1
22,17
24,65
28,81
31,98
34,63
38,38
44,20
2
22,78
25,27
29,54
32,86
35,46
40,87
45,34
3
23,40
25,90
30,37
33,70
36,40
41,91
46,59
4
24,02
26,62
31,20
34,63
37,44
43,06
47,84
5
24,65
27,35
31,98
35,46
38,38
44,20
49,09
6
25,27
28,08
32,86
36,40
40,87
45,34
50,44
7
25,90
28,81
33,70
37,44
41,91
46,59
51,69
8
26,62
29,54
34,63
38,38
43,06
47,84
53,04
9
27,35
30,37
35,46
40,87
44,20
49,09
54,50

TABELA

2012

ADMINISTRATIVO
CLASSE
STEPS
A

6%
CLASSE
B

1

622,00

730,50

2

647,20

761,00

3

673,60

793,10

4

701,40

826,80

5

730,50

862,00

6

761,00

899,10

7

793,10

938,00

8

826,80

978,80

9

862,00

1021,60

10

899,10

1066,60

11

938,00

1113,70

12

978,80

1163,20

13

1021,60

1215,10

TABELA 2012
AUMENTO 6%
STEPS
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
1
595,68
758,06 1062,36 1288,41 1805,71 2189,83 2654,84
2
625,46
795,57 1114,90 1352,07 1894,86 2277,98 2773,60
3
656,73
834,75 1169,99 1418,85 1988,45 2390,50 2899,04
4
689,57
876,04 1227,76 1488,97 2086,72 2508,60 3042,27
5
724,05
919,34 1288,41 1562,43 2189,85 2654,84 3192,53
6
760,25
963,86 1352,07 1639,67 2277,94 2762,47 3350,25
7
798,26 1011,72 1418,85 1720,70 2390,51 2899,04 3515,74
8
838,17 1062,35 1488,97 1805,73 2508,60 3042,27 3689,37
9
880,09 1114,89 1562,43 1894,89 2654,88 3192,53 3871,68
10
924,09 1169,99 1639,67 1988,49 2762,47 3350,25 4062,90
11
970,29 1227,75 1720,70 2086,77 2898,99 3515,74 4263,57
12
1018,80 1288,41 1805,73 2189,83 3042,31 3689,37 4474,26
13
1069,74 1352,07 1894,89 2277,98 3192,51 3871,68 4695,30

TABELA
2012
AUMENTO
5%
Docentes Graduados
21,28
STEPS
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
1
23,28
25,88
30,25
33,58
36,36
40,30
46,41
2
23,92
26,53
31,02
34,50
37,23
42,91
47,61
3
24,57
27,20
31,89
35,39
38,22
44,01
48,92
4
25,22
27,95
32,76
36,36
39,31
45,21
50,23
5
25,88
28,72
33,58
37,23
40,30
46,41
51,54
6
26,53
29,48
34,50
38,22
42,91
47,61
52,96
7
27,20
30,25
35,39
39,31
44,01
48,92
54,27
8
27,95
31,02
36,36
40,30
45,21
50,23
55,69
9
28,72
31,89
37,23
42,91
46,41
51,54
57,23

TABELA
2013
ADMINISTRATIVO
6%
CLASSE CLASSE
STEPS
A
B
1
678,00
786,50

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

703,20
729,60
757,40
786,50
817,00
849,10
882,80
918,00
955,10
994,00
1034,80
1077,60

817,00
849,10
882,80
918,00
955,10
994,00
1034,80
1077,60
1122,60
1169,70
1219,20
1271,10

TABELA 2013
AUMENTO 6%
STEPS C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
1
631,42
803,54 1126,11 1365,71 1914,05 2321,22 2814,13
2
662,99
843,31 1181,79 1433,20 2008,55 2414,66 2940,01
3
696,14
884,84 1240,18 1503,98 2107,76 2533,93 3072,98
4
730,95
928,60 1301,42 1578,31 2211,92 2659,11 3224,81
5
767,50
974,50 1365,71 1656,18 2321,25 2814,13 3384,08
6
805,87 1021,69 1433,20 1738,05 2414,62 2928,21 3551,26
7
846,16 1072,42 1503,98 1823,94 2533,94 3072,98 3726,69
8
888,46 1126,09 1578,31 1914,08 2659,11 3224,81 3910,73
9
932,89 1181,78 1656,18 2008,58 2814,17 3384,08 4103,98
10
979,53 1240,18 1738,05 2107,79 2928,21 3551,26 4306,67
11
1028,51 1301,41 1823,94 2211,98 3072,93 3726,69 4519,39
12
1079,93 1365,71 1914,08 2321,22 3224,84 3910,73 4742,72
13
1133,93 1433,20 2008,58 2414,66 3384,06 4103,98 4977,02
TABELA
AUMENTO
Docentes Graduados
STEPS C1
C2
1
24,44
2
25,11
3
25,80
4
26,48
5
27,18
6
27,86
7
28,55
8
29,35
9
30,15

2013
5%
24,15
C3
27,18
27,86
28,55
29,35
30,15
30,96
31,76
32,57
33,48

C4
31,76
32,57
33,48
34,40
35,26
36,23
37,15
38,18
39,09

C5
35,26
36,23
37,15
38,18
39,09
40,13
41,28
42,31
45,06

C6
38,18
39,09
40,13
41,28
42,31
45,06
46,21
47,47
48,73

C7
42,31
45,06
46,21
47,47
48,73
49,99
51,37
52,74
54,12

48,73
49,99
51,37
52,74
54,12
55,61
56,99
58,48
60,09

3. ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA
3.1 ORGANIZAÇÃO DIADÁTICO-PEDAGÓGICO
3.1.1. Perfil do Egresso
A FAROL, ciente de suas responsabilidades no desenvolvimento da transformação da
realidade regional, estadual e nacional, tem como objetivo participar do processo histórico de
inserção de seus egressos no mundo do trabalho apontando para a superação de dificuldades no
contexto social, buscando a qualificação de seus cursos.
Neste contexto, com vistas às finalidades de formação acadêmica, a FAROL tem
proporcionado condições aos egressos de exercerem suas profissões de forma autônoma,
criativa, independente na busca de conhecimentos e competência dialógica para compreensão
dos problemas e possíveis soluções a partir de sólida competência técnica científica e
humanística.
Para tanto o perfil do egresso deve apresentar as seguintes características:
• I. Adquirir sólida formação técnico-profissional, pautada por princípios ético-políticos e técnico-científicos
voltados para a complexidade das relações e das demandas humanas e sociais;

• II. Ter capacidade de utilizar os conhecimentos científicos e tecnológicos existentes e disponíveis e de
produzir novos conhecimentos, deles derivados em condutas pessoais e profissionais responsáveis, justas e
éticas;
• III. Ter disponibilidade e competência para o exercício da interdisciplinaridade e para a atuação em
equipes multiprofissionais, resguardada a autonomia profissional;
• IV. Ser capaz de compreender a profissão como uma ferramenta de inserção e intervenção na sociedade
globalizada, tendo por base a comunidade regional;
• V. Ser capaz de entender que a formação profissional é um processo contínuo de construção de
competências que demanda aperfeiçoamento e atualização permanentes;
• VI. Ser capaz de auto-avaliar-se tendo em vista o aprimoramento de seu autoconhecimento e das suas
relações interpessoais;
• VII. Ser capaz de utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos para adquirir e construir
conhecimentos para atuar de forma crítica e criativa, com vistas à identificação e resolução de problemas.
Estas características refletem no entendimento de que a formação acadêmica deve não apenas dar
condições para que o aluno possa exercer uma profissão, tendo um desempenho satisfatório, mas ir além
disso. A formação acadêmica, independente das áreas de atuação, deve dar ao discente a capacidade de
identificar problemas relevantes à sua volta, avaliar diferentes posições quanto a esses problemas, conduzir
de modo consciente e atuar junto à sociedade. Fazer jus ao diploma de ensino superior é uma forma de
defender interesses próprios, mas é, antes de tudo, poder contribuir para resolver problemas que dizem
respeito à sociedade como um todo.

3.1.2. Projeto Político-Pedagógico de Cursos, Currículo e Avaliação

A FAROL, em consonância com os pressupostos ético-políticos e metodológicos
anteriormente descritos, e as diretrizes curriculares do MEC, propõe um planejamento curricular
mais flexível, com uma organização do conhecimento que priorize a prática interdisciplinar e que
permita o envolvimento de docentes e discentes em atividades de pesquisa e extensão.
O currículo dos cursos da FAROL se organiza com base em alguns princípios que
expressam os aspectos filosóficos e conceituais a serem internalizados no planejamento
curricular:

I - Flexibilidade – considera-se que os currículos rígidos são incompatíveis com a liberdade
acadêmica, e só a flexibilidade acadêmica permitirá a diversificação do desempenho docentediscente, orientando-os para a busca incessante da verdade e a construção do saber universal;
II - Sobriedade – enfoca que a estruturação dos currículos deve caracterizar-se pela simplicidade
e inteligibilidade, com moderação de linguagem, clareza de forma, explicitação de conteúdos,
evitando a atomização exagerada dos conteúdos curriculares ou a dilação dos horizontes de
conhecimentos a serem incluídos na sua estrutura (currículos enciclopédicos) que distorcem a
formação do aluno;
III - Adequação – pressupõe currículos voltados para objetivos pré-determinados, coerente com o
nível do curso (...);
IV - Autenticidade – considera-se que o currículo é o principal instrumento no qual a instituição irá
consignar as respostas que oferece às interrogações que o seu ambiente lhe formula;
V - Especificação – o currículo é a definição das particularidades do conteúdo nos diversos
campos do saber. A organização de um currículo é sempre a decomposição dos conhecimentos
existentes, segundo as áreas do ensino definidas. Especifica-se o conhecimento, situando-o nas
diversas áreas do saber, ou por matérias, ou no programa da disciplina, ou a unidade do plano de
aula;
VI - Integração – evidencia que o currículo de um determinado curso, apesar de vinculado as uma
área específica do conhecimento, está estreitamente integrado aos mais diversos campos do
saber humano, com os quais mantém uma interação e interdependência constante;
VII - Sistematização – a organização curricular deve sempre exprimir a ordenação do
conhecimento a ser transmitido, sendo necessário que ela reflita a hierarquia ou a sequencia que
os conhecimentos guardam entre si, seja na relação de anterioridade e posterioridade, seja na
relação de generalidade e particularidade.
Na construção do currículo de cada curso temos priorizado os conhecimentos necessários
ao discente para que ele assuma o seu processo de formação continuada, após concluir o curso
na FAROL. Para tal, temos possibilitado a ele uma sólida formação básica. “Os conteúdos
propostos devem estar em consonância com os objetivos, com o perfil pretendido e com os
pressupostos que norteiam o projeto de cada curso”. (Normativa 004/2007)
No que se refere à avaliação, a FAROL tem incentivado reflexões e discussões acerca de
uma avaliação processual, no propósito de superar avaliações meramente quantitativas e
periódicas. Propõe, portanto, uma avaliação qualitativa, contínua e permanente, objetivando o
acompanhamento progressivo do discente.

Há que se ressaltar que não só os alunos, mas também os docentes, os cursos e a
instituição que tem sido avaliados, tanto na perspectiva interna, quanto externa. Sendo assim, em
atenção à missão da IES e pautada nos princípios da qualidade, do respeito à diversidade, da
gestão democrática, da liberdade e da valorização do ensino, da pesquisa e da extensão, o
projeto de avaliação institucional propõe estratégias para a avaliação continuada. Trata-se de uma
proposta ousada porque busca compreender e intervir na instituição como um todo, não se
propondo a levantar informações sobre indivíduos isolados, mas sim considerando no processo
avaliativo, o coletivo. O principal objetivo da avaliação institucional é o aprimoramento contínuo e
qualitativo das ações da IES e o cumprimento de seu papel na transformação da sociedade.
Com relação à pesquisa e à extensão cabe enfatizar que é imprescindível fomentar a
produção científica discente e para isso necessário se faz aperfeiçoar o programa de iniciação
científica adotada. Para tal, ações como a implementação do programa de pesquisador voluntário,
com direito a certificado, implicará em uma maior absorção de alunos na iniciação científica.
Também a consolidação dos grupos de pesquisa já existentes, integrando discentes e docentes
de áreas afins, representa uma forma de incentivar a produção acadêmica e contribuir para uma
melhor qualificação formal e social do aluno.
O desenvolvimento de projetos de pesquisa e extensão que tratam da temática regional e
que envolvam os docentes tem sido incentivado e priorizado, tendo em vista a missão da FAROL
e o interesse coletivo.
Para permitir uma real vinculação teoria/prática, a FAROL tem incentivado o
estabelecimento de parcerias com instituições públicas e privadas para o desenvolvimento de
estágios curriculares e de práticas profissionais. No caso específico dos cursos voltados para a
formação do professor estaremos estimulando a atuação interdisciplinar junto ao ensino público
de Rolim de Moura e de municípios da região da Zona da Mata, tendo em vista a melhoria do
ensino fundamental e médio. Nessa perspectiva, serão incrementadas as parcerias com vários
municípios de sua área de abrangência para a consolidação do programa de interiorização,
através de programas de ensino e de extensão.
Com a finalidade de proporcionar condições para a formação continuada dos alunos e
atualização dos egressos a FAROL tem desenvolvido uma política de aumento constante do
acervo da Biblioteca, ampliando as condições de acesso à internet, promovendo cursos
complementares em várias áreas do conhecimento, promovendo fóruns de discussão, seminários
e conferências para divulgar sua produção intelectual, incentivando a participação de alunos,
professores e demais servidores em eventos técnico-científicos.

3.1.3. Políticas de Estágio, Prática Profissional e Atividades Complementares.
A consagrada articulação entre Ensino, Pesquisa e Extensão é básica para a sustentação
de qualquer Instituição de Ensino Superior e no caso da FAROL não seria diferente.
A formação do educando será concebida na perspectiva de aluno-pesquisador,
desenvolvendo competências para empregar seu conhecimento no contexto social e buscar
atualização contínua. Sua formação terá a pesquisa como princípio embasador e implicará em
uma sólida formação nas atividades curriculares e nos conhecimentos específicos de sua área de
atuação. Estes conhecimentos deverão estar contemplados no bacharelado e na licenciatura,
articulados

à

fundamentação

histórico-filosófica

e

sociocultural

que

contribua

para

a

humanização/cientificização de um profissional comprometido com a qualidade de vida da
sociedade brasileira.
A prática pedagógica deve ser desenvolvida com a conotação de uma prática articulada à
pesquisa, a fim de que o aluno vivencie as diversidades sociais do contexto em que está inserido,
preparando-o para o enfrentamento profissional.
O incentivo à discussão constante da situação de cada curso é importante para promover
o senso de integração e aumentar a condição de entendimento dos interesses comuns a
docentes, discentes e contexto social, a serem trabalhados no desenvolvimento do estágio como
preparação para a prática profissional.
Com o objetivo de fomentar as políticas de estágio e o desenvolvimento de atividades
complementares serão incentivadas as seguintes ações:


criar e aperfeiçoar o programa de iniciação científica, de modo a absorver um maior
número de alunos, e aumentar o reconhecimento interno e externo dos trabalhos
realizados;



instituir o estágio não remunerado de pesquisa, com direito a certificado, a que poderá ser
atribuída uma carga horária no histórico escolar para as Atividades Complementares, em
quaisquer níveis de formação, quando reconhecidos pelos Colegiados de Curso;



estimular a formação sistemática de pesquisadores bolsistas com vistas à qualificação
profissional e à preparação para a pós-graduação, mesmo que seja a Lato Sensu;



inserir alunos da graduação em projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão;



aproximar alunos que participam de projetos de pesquisa de áreas de formação diferentes
em reuniões temáticas de interesse comum;



incentivar projetos de aperfeiçoamento do Ensino através de parcerias entre a graduação e
a pós-graduação, criando e implementando experiências metodológicas renovadas;



implantar o Colégio de Aplicação da FAROL;



incentivar, nas diferentes áreas, atividades sistemáticas de Ensino e Extensão atentas às

demandas da comunidade, dedicadas ao benefício coletivo, capazes de dar prioridade às práticas
voltadas ao atendimento de necessidades sociais emergentes, como as relacionadas à área de
educação, saúde, habitação, produção de alimentos, geração de emprego e outros, considerando
em sua elaboração, a compreensão de necessidades locais, regionais e nacionais;


contemplar, na política institucional de Ensino e em suas articulações com a Extensão e a

Pesquisa, eixos temáticos que se refiram a problemas sociais, econômicos e culturais, incluindo:
preservação e sustentabilidade do meio ambiente; promoção à saúde e à qualidade de vida;
educação básica; desenvolvimento da cultura; transferência de tecnologias apropriadas; atenção
integral à criança, adolescente e idoso; capacitação e qualificação de recursos humanos e de
gestores de políticas públicas; reforma agrária; trabalho rural e outros.
A fim de criar condições para a implementação de práticas acadêmicas que revertam em
benefício social, é necessário que a FAROL se organize internamente, em coerência com seus
objetivos e em favor de sua interação com o contexto.
Em todas as áreas do conhecimento, e em todos os níveis de formação, a FAROL entende
ser imprescindível a presença, na formação do aluno, de estudos de ética. Sem essa presença,
aspectos como a consciência da função social do saber produzido na universidade pública e de
qualidade, e a relação entre necessidades individuais e problemas de caráter coletivo, se arriscam
a ficar à margem do processo.
Cada curso deve não apenas prever a reflexão sistemática sobre ética, como procurar, na
medida do possível, incentivar atividades acadêmicas que situem a formação profissional em um
horizonte de interesse humanístico e social.

3.1.4. Políticas de Educação Inclusiva (PNE – Portadores de Necessidades
Educacionais Especiais)
A promoção da educação inclusiva, fundamentada no princípio da universalização do
acesso à educação e na atenção à diversidade, requer uma concepção de ensino de qualidade
para todos. Faz-se necessário ressaltar que o indivíduo com necessidades especiais demanda
programas que favoreçam o pleno desenvolvimento de suas potencialidades, visando a sua autorealização, aprendizagem, integração social e independência.
São metas de educação inclusiva:


Possibilitar aos acadêmicos com necessidades educacionais especiais a inclusão

educacional e de serem aceitos pelos colegas e pelos membros da Instituição;



Propiciar o envolvimento dos vários atores institucionais na educação inclusiva;



Conscientizar os professores a refletir sobre a responsabilidade quanto à aprendizagem

dos acadêmicos;


Oportunizar referenciais educacionais que suscitem a construção de uma comunidade que

respeite a dignidade e as diferenças humanas;


Valorizar e criar condições materiais e adequar a estrutura física, indispensável ao

ingresso e permanência do acadêmico em seu curso;


Organizar programas educacionais de modo que os acadêmicos com necessidades

especiais possam participar das atividades;


Oportunizar interação e diálogo entre acadêmicos e os gestores dos cursos;



Promover a formação continuada dos docentes e técnico-administrativos;



Promover programas educacionais apropriados e adequados às capacidades e às

necessidades dos acadêmicos;


Flexibilizar a ação pedagógica nas diferentes áreas do conhecimento de modo adequado

às necessidades especiais de aprendizagem;


Atuar em equipe, inclusive com professores especializados em educação especial,

possibilitando a contratação destes quando necessário (Resolução CNE/CEB nº 2/2001, Art. 18, §
1º).
A FAROL, ao assumir seu papel de formadora de profissionais, estará sempre dispostas a
atuar frente às diversidades dos acadêmicos.
A ética da inclusão é um imperativo do direito à cidadania e igualdade que decorrem do
respeito ao princípio da dignidade da pessoa. Fundamenta-se no direito que os portadores de
necessidades educacionais especiais têm de tomar parte ativa na sociedade. Portanto, é
indispensável que a FAROL seja aberta incondicionalmente a todos os acadêmicos, pois a
inclusão é produto da educação plural e democrática.
Para a FAROL, a escola é o espaço educativo de construção de personalidades humanas
autônomas, críticas, reflexivas, espaços onde os jovens aprendem a serem cidadãos, até porque
a escola aberta a todos tem tarefas fundamentais, tais como:


Elaboração de currículos educativos que tenham como eixo um ensino de

qualidade para todos;


Reorganização pedagógica, para abrir espaços para a cooperação, o diálogo, a

solidariedade, a criatividade e o espírito crítico;


A garantia de tempo e liberdade para aprender.

A educação inclusiva é fruto de políticas públicas institucionalmente planejadas, que
deverão garantir o acesso e a permanência dos estudantes previstos na legislação e no sistema
de ensino, estruturados para ampliar a inclusão dos alunos com necessidades educacionais
especiais em classes comuns de ensino regular.

3.1.5. Oferta de Cursos e Programas
CURSO

SEMESTRE

PROCESSO SELETIVO
VAGAS

MATRICULADOS

2004/1

80

72

ADMINISTRAÇÃO

2004/2

----------

----------

(Recursos Humanos)

2005

50

50

2006

50

66

2004/1

80

80

ADMINISTRAÇÃO

2004/2

50

42

(Gestão em Finanças)

2005

50

20

2006

----------

----------

2004/1

80

76

2004/2

50

42

2005

50

23

2006

50

46

2007

50

50

2008

50

50

2009

50

50

2010

50

50

2011

50

54

2012

50

51

2004/1

80

40

2004/2

90

23

CIÊNCIAS CONTÁBEIS

2005

50

---------

2006

50

---------

2007

50

---------

2008

50

---------

ADMINISTRAÇÃO

2007

50

25

EMPRESAS

2008

50

50

2009

50

50

2010

50

48

2011

50

31

2012

50

27

2007

100

100

2008

100

74

2009

100

46

2010

100

49

2011

100

35

2012

100

18

2008

100

108

2009

100

100

2010

100

100

2011

100

100

2012

100

100

2010

50

34

2011

50

18

2012

50

47

2009

50

-

2010

50

-

2011

50

46

TURISMO

PSICOLOGIA

DIREITO

Sistema de Informação

Pedagogia

História

Geografia

2012

50

55

2009

50

-

2010

50

-

2011

50

-

2012

50

36

2010

50

-

2011

50

-

2012

50

-

3.2 - NORMAS SECRETARIA DE REGISTRO E
CONTROLE ACADÊMICO
SERCA
SECRETARIA DE REGISTRO E CONTROLE ACADÊMICO - SERCA

1 SECRETARIA DE REGISTRO E CONTROLE ACADÊMICO -SERCA

Local:

Pavimento Térreo.

Horário:

2ª a 6ª

de 07h30min. às 12h00min.
de 13h30min. às 17h30min.
de 18h30min. às 22h30min.

2 DOCUMENTOS FORNECIDOS




atestado de matrícula;
atestado de frequência;
programas de disciplina;


histórico escolar;

planilha escolar;

transferências interna e externa;

aproveitamento de estudos;

outras informações relativas a sua vida acadêmica: trancamento de matrícula;
desistência de matrícula; etc.
3 CONSULTA DE NOTAS E FALTAS - TERMINAIS DE CONSULTA

Local: Saguão em cada pavimento.

4 INFORMAÇÕES ACADÊMICAS
4.1. Calendário Acadêmico
O Calendário Acadêmico é elaborado pela Diretoria e nele estão previstos os dias letivos,
feriados, possíveis reposições, períodos de provas e outros eventos relevantes do cotidiano
acadêmico.

O Calendário de Provas de cada curso, quando necessário, será elaborado pela respectiva
Coordenação, atendidos os limites fixados no Calendário Acadêmico.

4.2 Matrícula e Rematrícula
A matrícula é o ato formal de ingresso do aluno no curso e de sua vinculação à FAROL, é
efetuada na SERCA e estabelece um contrato bilateral entre o aluno e a FAROL com a aceitação
de direitos e deveres por ambas as partes.
A rematrícula realiza-se a cada semestre e consolida o contrato firmado na matrícula com
o pagamento da respectiva mensalidade.
O aluno deverá ficar atento aos prazos estabelecidos pelo Calendário Acadêmico, pois
com a não formalização da matrícula e da rematrícula o aluno é considerado desistente e sua
vaga será disponibilizada à transferência.
A matrícula, prevista no Calendário Acadêmico, consiste no recebimento do quadro de
horário a ser cursado.

4.3 Rematrícula para Alunos com Dependência
Será o período no qual o aluno deverá , juntamente com a Coordenação do seu curso,
montar o seu quadro de horário individual. Caso o mesmo não compareça neste período, o seu
horário será automaticamente gerado pelo sistema.

Neste período ainda, caso o aluno não confirme a rematrícula, o seu horário será
automaticamente alterado, com a inclusão das disciplinas devidas em horário normal e a exclusão
das disciplinas em que houver choque de horário,

4.4 Permuta em Aulas Práticas
Nas disciplinas que ocorrerem aulas práticas com divisões da turma, será permitida a
permuta de alunos até o prazo estabelecido pela Coordenadoria do Curso.

4.5 Aproveitamento de Estudos
Os alunos deverão procurar a SERCA no prazo estipulado pela Instituição, apresentando a
seguinte documentação: histórico escolar e conteúdo programático das disciplinas cursadas
(original ou cópia autenticada).
O processo será encaminhado para o parecer dos professores e homologação da
Coordenação do Curso. Após essa análise, a SERCA está autorizada a proceder ao
aproveitamento de estudos das disciplinas solicitadas e deferidas. Caso o aluno necessite efetuar
trabalho para o aproveitamento de estudos e o mesmo seja considerado insuficiente, o aluno
deverá cursar a disciplina, não se admitindo a apresentação de novo trabalho.
Os alunos que solicitarem aproveitamento de estudo deverão frequentar as aulas
normalmente até o parecer final divulgado pela SERCA.
Ao término do processo de aproveitamento de estudos, o aluno poderá pleitear
adiantamento de disciplina do semestre posterior. O aluno deve estar ciente de que deverá cursar
todas as disciplinas do semestre posterior e mais as disciplinas devidas do semestre em que
estava matriculado, respeitada a existência de choques de horário. O deferimento deste pedido
ficará condicionado: à disponibilidade de vagas na disciplina em questão e à data em que o aluno
efetuou a solicitação.
Os cursos da FAROL são seriados conforme projetos pedagógicos aprovados. Desta
forma, não se admite trancamento de matrícula por disciplina. Não haverá pagamento
proporcional em caso de aproveitamento de disciplinas já cursadas.
Obs.: As disciplinas já examinadas para efeito de transferência externa só serão
reapreciadas mediante recurso fundamentado à Coordenação.

4.6 Trancamento de Matrícula
De acordo com a Seção VII do Regimento Interno - FAROL, o trancamento de matrícula
permite que o aluno interrompa temporariamente os estudos, mantendo o vínculo com a
Instituição, no prazo máximo de quatro semestres consecutivos ou alternados.
O aluno, para solicitar o trancamento, deverá estar quite com a Instituição, só podendo
fazer o procedimento após o decurso de um semestre letivo.

4.7 Prova Substitutiva
O aluno pode solicitar, através de preenchimento de requerimento próprio, junto a
Coordenação do Curso, a prova substitutiva, no prazo máximo de 3 (três) dias após a prova que
deixou de realizar. Neste momento, deverá ser paga a respectiva taxa.
As provas serão realizadas em datas previstas nos planos de curso. Caso o aluno não compareça
na data prevista, mesmo que por motivo justificável, será atribuída nota 0 (zero) à respectiva avaliação.

4.8 Vistas e Revisão de Provas
Após a correção da prova, o professor na sala de aula deve comentar sobre o conteúdo da
prova e informar aos alunos os critérios de correção adotados.
O aluno terá acesso à sua prova (vistas de prova), devendo a mesma ser devolvida ao professor ao
final da aula. Este será o único momento para solicitação de cópia da prova, que estará disponibilizada na
SERCA.

4.9 Banca Examinadora
Não se conformando com a nota, o aluno poderá, ainda, requerer a revisão de nota através de
requerimento fundamentado, em até 05 (cinco) dias após a divulgação do resultado.

Para a realização da revisão, o Coordenador do Curso deverá constituir uma banca
composta por 3 (três) professores da área para análise do mérito, devendo o professor da
disciplina fazer parte da banca.

4.10 Dependência
O aluno poderá cursar em regime de dependência, até 1/3 (um terço) das disciplinas
cursadas do semestre anterior. O regime de dependência obriga o aluno a cursar as disciplinas no
semestre subsequente e em horário oposto ao da turma regular.
O aluno reprovado em mais de 1/3 (um terço) das disciplinas cursará no semestre
subsequente as disciplinas objeto de reprovação, sem direito a inscrever-se em disciplinas da
série seguinte.
Essas disciplinas deverão ser cursadas em regime de dependência no período letivo
imediatamente posterior ao da reprovação. Na hipótese de não ser oferecida a disciplina no
período letivo seguinte, o aluno poderá continuar os seus estudos, podendo cursar a disciplina em
que foi reprovado em período especial, ou quando a mesma vier a ser oferecida.
Cabe a Coordenadoria de Curso, determinar as disciplinas que poderão ser cursadas
pelos alunos em dependência.

5 AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ESCOLAR
5.1 Frequência

Para que o aluno seja considerado aprovado na disciplina, deverá ter frequência mínima
de 75% das aulas e demais atividades ministradas e, média igual ou superior a 7,0 (sete). Caso o
aluno não obtenha este percentual de frequência, será reprovado sem direito a exame final.
O controle de frequência é feito através da chamada em sala de aula.

5.2 Horário das Aulas
a)

Turno noturno: das 19:00 às 22:35 horas

Obs: Aos sábados, poderão ser realizadas aulas normais, reposição e atividades
complementares, de acordo com o Calendário Acadêmico. Estas atividades requerem
obrigatoriedade de presença, sendo as ausências, porventura detectadas, computadas para efeito
de avaliação do aluno na disciplina.

5.3 Compensação de Ausência
Quando convocado para integrar Conselho de Sentença em Tribunal de Júri, Serviço
Militar obrigatório, Eleitoral, bem como aqueles que participarem de conclaves oficiais, as
gestantes e os portadores de doenças infectocontagiosas, devidamente comprovadas, têm
atendimento especial amparado pela legislação específica em vigor.
Quando participante de competição artística ou desportiva, de âmbito nacional ou
internacional, desde que registrado como competidor oficial, em documento expedido por entidade
nacional;
Quando participantes de atividades científicas, relacionadas com seu curso, devendo o
aluno apresentar certificado de participação.
Os pedidos de afastamento deverão ser formulados em até 03 (três) dias úteis a contar do
início do afastamento, cabendo ao Coordenador de Curso respectivo, o deferimento do pedido.
Não ocorrerá compensação de ausência por motivos de paralisação das aulas por
iniciativa dos alunos, motivos religiosos e para militares de carreira por obediência ao serviço
militar.
À estudante em estado de gravidez, comprovada por atestado médico, pode ser concedido
um regime de atendimento acadêmico especial, a partir do oitavo mês de gravidez e por um
período de até três (03) meses.
Obs.: A entrega dos documentos que comprovem a necessidade de compensação de
ausência pode ser feita por um representante do aluno, desde que sejam respeitados os prazos
definidos.

5.4 Atendimento especial previsto para os casos acima citados

a) Substituição da frequência às aulas durante o período em questão por exercícios
domiciliares, orientados por professor, sendo submetido à avaliação posterior;
b) Possibilidade de prestar noutra data os exames oficiais que incidirem no período de
afastamento.

Como requerer a Compensação de Ausência:


O aluno ou seu representante deve dirigir-se ao Setor de Atendimento, no prazo
máximo de 3 (três) dias úteis, contado a partir da vigência do atestado, para requerer a
compensação de ausência, anexando a comprovação médica com o número do C.I.D.
0 Decreto - Lei 1044/69 determina em seu artigo 3º que o atendimento especial
depende de laudo médico. Findo esse prazo o Setor de Atendimento não aceitará a
entrega de documentos, pelo fato de o processo já se encontrar indeferido por perda
de prazo;
 Após 7 (sete) dias úteis, o interessado ou seu representante deverá retornar a SERCA
para se informar do resultado da solicitação. Indeferido o pedido, serão mantidas as
ausências do período. Para os pedidos deferidos, será entregue a relação dos
trabalhos domiciliares determinados pelos professores.
Os trabalhos domiciliares para substituição de presença deverão ser elaborados conforme
normas ditadas pela Metodologia Científica, não podendo ser simples cópias de livros e/ou
artigos. Serão os trabalhos entregues pelo aluno de uma só vez, na SERCA, já obrigatoriamente
avaliados pelos professores, observando o prazo determinado no requerimento. Neste período, o
aluno deverá respeitar o prazo mínimo de 5 dias para que o professor possa analisar os trabalhos.
Após a entrega dos trabalhos, o processo será encaminhado para homologação do
Coordenador e da Direção. Somente após a homologação do processo a SERCA será autorizada
a compensar as faltas.
Não serão compensadas as faltas das disciplinas cujos trabalhos sejam considerados
"insuficientes" pelo professor.
A avaliação feita do trabalho não substituirá as notas das provas que eventualmente
tenham ocorrido no período de afastamento.

ATENÇÃO: Deverão ser elaborados trabalhos de todas as disciplinas em que o aluno está
matriculado e esteve ausente. A entrega parcial de trabalhos acarreta no indeferimento de todas
as compensações de ausência.

6 AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ACADÊMICO
O aproveitamento escolar é avaliado através do acompanhamento contínuo e dos
resultados obtidos por ele nos exercícios escolares e em outros instrumentos de avaliação.
Compete ao Professor formular os procedimentos e critérios para avaliação, devendo
explicitá-lo no plano de ensino de sua disciplina.

6.1 Aprovação por Média
Atendida a frequência mínima exigida, é aprovado sem exame final o aluno que obtiver,
em cada uma das disciplinas, média igual ou superior a 7(sete), correspondente à média
aritmética das notas das avaliações no decorrer do semestre letivo.

6.2 Exame Final
O aluno que não atingir média igual ou superior a 7 (sete) deve submeter-se ao Exame
Final.
Será considerado aprovado neste exame, o aluno que obtiver, em cada disciplina, média
final igual ou superior a 7 (sete), correspondente à média aritmética entre a média e a nota do
Exame Final.

6.3 Critérios de Notas e Médias
Ver seção IX do Regimento Interno - FAROL.

7 FORMAS DE DESLIGAMENTO
7.1 Desistência de Matrícula
O aluno poderá requerer a desistência de sua matrícula na SERCA.

Para solicitar a desistência de sua matrícula, o aluno deverá estar quite com a Instituição.
O aluno poderá requerer trancamento de matrícula desde que seja em todas as disciplinas,
e não em disciplinas isoladas.
Transcorrido o período de trancamento, o aluno deverá requerer seu retorno à faculdade,
renovando sua matrícula. Caso não haja a renovação do trancamento ou da matrícula, implicará
na perda definitiva da vaga.
Após o período de trancamento, o aluno, ao reingressar no curso, deverá enquadrar-se na
matriz curricular em vigor.
Os trancamentos poderão ocorrer em caráter especial nos casos de acidentes graves,
doenças infectocontagiosas e em situações que haja necessidade de acompanhamento médico.

7.2 Transferência
A transferência deverá ser requerida na SERCA devendo ser apresentado no ato do pedido o
atestado de vaga da outra Instituição de Ensino.

O aluno poderá requerer em qualquer período do ano letivo, a transferência para outra
instituição de ensino superior desde que não esteja respondendo por infração disciplinar na

instituição e faça o interessado a prova do pagamento da taxa à expedição da guia de
transferência.

8 REGIME DISCIPLINAR

O Regimento Interno da FAROL contempla, no Título V, Seção II, Do Regime Disciplinar
Do Corpo Discente.

9 RECOMENDAÇÕES GERAIS

a) Durante as aulas e demais atividades acadêmicas é proibido o uso de aparelhos
elétricos ou eletrônicos como Bips e telefones celulares ou aparelhos que produzam sons não
exigidos pela atividade em execução.
b) Não é permitida a presença de pessoas que não sejam alunos do curso nas salas e
demais atividades acadêmicas.
c) Não é permitido fumar, nem consumir alimentos e bebidas na sala de aula, auditório,
laboratórios e biblioteca.
d) Não é permitida a comercialização não autorizada nas dependências da FAROL.

3.3 - PROGRAMA DE BOLSAS DE
ESTUDO
A FACULDADE DE ROLIM DE MOURA - FAROL, considerando o disposto na Lei de Diretrizes e
Bases da Educação,(Lei 9.394/96, artigo 70, inciso VI) , vem por meio deste regulamentar o Programa de
concessão de Bolsa-auxílio de Estudos.

A FAROL mantém um programa de bolsas de estudo e incentivos administrativos com
investimento próprio e governamental, divididos em subprogramas: com investimento institucional
e com investimento governamental.

1 SUBPROGRAMAS COM INVESTIMENTO INSTITUCIONAL

1.1 Bolsa de Iniciação Científica
Subprograma que objetiva introduzir o aluno no mundo na pesquisa científica, como
estratégia pedagógica para o ensino de qualidade centrado no processo ativo de construção de
conhecimento.
O Programa de Iniciação Científica da FAROL – PROBIC / BIC, está sob os auspícios da
Coordenadoria de Pesquisa, Extensão e Desenvolvimento, que cuida de todo o processo de
seleção e de acompanhamento dos bolsistas. A ele podem candidatar-se alunos da FAROL, já
beneficiários de bolsas de incentivos, ou não.
As bolsas de iniciação científica correspondem a 20% do valor da mensalidade do curso a
que o aluno estiver matriculado.

1.2 Bolsa Monitoria
Trata-se de um subprograma que tem como princípio valorizar o exercício da monitoria,
propiciando condições que favoreçam o desenvolvimento pessoal e acadêmico dos alunos, por
meio da colaboração nas atividades de ensino articuladas com os de pesquisa. A ele podem
candidatar-se alunos da FAROL, já beneficiários de bolsas de incentivos, ou não.

As bolsas monitoria correspondem a 20% do valor da mensalidade do curso a que o aluno
estiver matriculado.

1.3 Bolsa de Complementação Educacional

Trata-se de um subprograma que tem como princípio valorizar o estagiário em condições
de aprendizagem em serviços, mediante experiência prática nas atividades específicas de sua
área de formação profissional.
A forma de contrato e o valor da bolsa são determinados pela Lei nº 6.494, de 07/12/77, Lei
nº 8.859, 23/03/94 e MP 1.726, de 03/11/98.

1.4 Incentivo Pontualidade
Trata-se do subprograma que tem como princípio valorizar a pontualidade de pagamento das
mensalidades pelos discentes, com redução no valor da mesma em 10% (dez por cento).

1.5 Incentivo Família
Trata-se do subprograma que tem como princípio auxiliar famílias que possuam mais de um
dependente estudando na FAROL. A partir do segundo dependente, em mantendo a pontualidade, a
mensalidade sofre redução de mais 10% (dez por cento).

1.6 Incentivo Funcionário e/ou Dependente
Trata-se do Subprograma que tem como princípio beneficiar funcionário da FAROL e/ou
dependente, permitindo-lhe a redução acumulada das bolsas pontualidade e funcionário e/ou
dependente.

1.7 Incentivo Convênio
Trata-se do subprograma que tem como princípio conceder desconto na mensalidade
escolar de aluno oriundo de empresas conveniadas por meio da FAROL.
A cooperação prevê redução da mensalidade para os alunos oriundos das empresas
conveniadas, por parte da FAROL e pagamento das mensalidades acordadas por parte das
empresas conveniadas

1.8 Financiamento Institucional
Além das bolsas e incentivos supracitados, a FAROL viabilizará um sistema de
financiamento.
Baseado em programas governamentais, o aluno carente poderá, na ocasião da
rematrícula requerer junto à Mantenedora financiamento institucional, justificando os motivos da
solicitação, que serão analisados por uma comissão específica.
A Comissão de análise/deferimento constituída por um docente, o coordenador do curso
que o aluno pertença, dirigente da Mantida e da Mantenedora.

O financiamento, de até 50% do valor da mensalidade, será concedido pelo nível de
carência apresentado, após análise e parecer do SAPP (Serviço de Apoio Psico-Pedagógico),
respeitando-se os critérios e número de financiamentos que serão definidos em regulamento
próprio.

2 SUBPROGRAMA COM INVESTIMENTO GOVERNAMENTAL

2.1 FIES
A FAROL ao manter convênio com o FIES colabora para que os alunos selecionados pelo
sistema governamental obtenham financiamento de até 70% do valor das mensalidades
escolares.
2.2 PROUNI

A instituição participa do Programa Universidade para Todos – PROUNI que prevê a
concessão de bolsas de estudo integrais e bolsas de estudo parciais de cinquenta por cento
(meia-bolsa) para cursos de graduação e sequenciais de formação específica, conforme adesão
ao Programa e de acordo com a Medida Provisória nº 213 de 10 de setembro de 2004, publicado
no Diário Oficial da União em 13.09.2004.

3.4 - SERVIÇO DE APOIO
PSICOPEDAGÓGICO - SAPP
INTRODUÇÃO

O processo educativo provoca no educando, além da construção do conhecimento, a
necessidade da aquisição de atitudes e habilidades, bem como a necessidade de considerar os
componentes sociais e emocionais envolvidos em sua formação.
A FAROL reconhece que esse processo nem sempre é harmônico. Em nosso cotidiano
identificamos situações de sofrimento, de desequilíbrio e ansiedade extrema, situações que
demandam atenção e cuidado.
Ao considerarmos o processo educativo de forma integral e ampliado, criamos o Serviço
de Apoio Psicopedagógico – SAPP, visando o trabalho conjunto com o corpo docente dos
diversos cursos, de forma a promover atenção e suporte psicopedagógico ao aluno.
1 OBJETIVO
Estreitar as relações da FAROL com os alunos, diretoria, coordenação, professores e
colaboradores de maneira geral, recebendo, analisando, investigando e encaminhando
solicitações desses segmentos aos setores responsáveis, sugerindo ações e mudança para a
melhoria dos sistemas de gestão.
Com base no que foi exposto, podemos definir como ações principais do SAPP:
1.1 Apoio Psicopedagógico
Atuar no processo ensino-aprendizagem, diagnosticando problemas e obstáculos que
interfiram na integração do aluno à vida acadêmica, programando procedimentos de ordem
psicopedagógica que envolvam a Instituição - principalmente estudantes e professores - e
trabalhando para o equacionamento das dificuldades encontradas.
Neste sentido, o SAPP atua junto aos acadêmicos que demandam esse tipo de
intervenção e oferece apoio aos estudantes nas esferas de aprendizagem, relacionamento
acadêmico e orientação profissional em uma vertente predominantemente preventiva.
 Contribuir para formação integral, considerando os aspectos sociais, emocionais,
subjetivos e relacionais implicados no exercício de sua formação;
 Promover espaço de permanente diálogo junto aos Diretores, Gerentes,
Coordenadores, corpo docente e corpo técnico-administrativo, visando parcerias para construção
de estratégias preventivas na atenção aos educandos;
 Assessoria, avaliação e/ou acompanhamento conjunto de situações – problema ou
proposições específicas relacionados ao manejo com o educando (SAPP e docentes);
 Atendimentos individuais ao aluno, oferecendo espaço de suporte para suas
ansiedades e dificuldades relativas à sua formação;
 Atendimento grupal à alunos, oferecendo um espaço de suporte visando adaptação à
vida acadêmica;
 Atendimento grupal – Grupo de Reflexão sobre a tarefa – à alunos de um mesmo curso
que necessitam refletir sobre a sua prática;
 Atendimento à familiares, clarificando e orientando sobre intercorrências advindas da
vida acadêmica de seu filho.
O processo de aprendizado na área da saúde pode ser árduo e doloroso, tanto do ponto
de vista pedagógico quanto psicológico. A quantidade sempre crescente de informação nestas
áreas exige uma metodologia que não pode ficar restrita a um empirismo. O convívio com a dor e
morte exerce uma pressão psicológica para a qual, no geral, não estamos preparados. Os
estudantes se adaptam a esta situação através de estratégias, de direcionamento e defesas
psicodinâmicas, comportamentais, afetivas e caracterológicas.

O SAPP propõe-se a estar atento a estas questões e a atuar nesta área, procurando
examinar e orientar os alunos em seus eventuais tropeços no trabalho de aprendizagem.
Sob uma perspectiva mais preventiva, os alunos que apresentam um excessivo número
de faltas ou um persistente aproveitamento deficiente são convocados, sendo colocada a
disposição deles a possibilidade de terem um acompanhamento profissional para uma revisão da
metodologia de estudo ou para a investigação de outras dificuldades que eventualmente possam
estar presentes. Com esta mesma ótica preventiva são entrevistados todos os alunos que
solicitam trancamento ou cancelamento de matrícula.
As Coordenadorias de Curso, também tem, através do SAPP, possibilidade de trabalhar
com os pais dos alunos que solicitam esclarecimentos sobre questões relacionadas a seus filhos
1.2 Orientação Profissional
O SAPP, desenvolve orientação profissional aos alunos, orientando-os sobre processos
de seleção e postura profissional:
 Elaboração do currículo;
 Dicas para entrevista de seleção e dinâmica de grupo;
 Desenvolvimento de competências - habilidades e comportamentos necessários para
uma atuação consistente e diferenciada no mercado;
 Dicas de postura e etiqueta profissionais;
 Atendimento personalizado ao aluno;
 Orientação aos alunos em suas eventuais dificuldades psicopedagógicas, juntamente
com o corpo docente e coordenadores;
 Recepção e encaminhamento de queixas, reclamações e sugestões da comunidade
acadêmica, para apuração da qualidade dos serviços prestados;
 Desenvolvimento de pesquisa de satisfação do aluno em relação à FAROL, juntamente
com a avaliação institucional e
 Orientação profissional dos alunos para o mercado de trabalho, preparando-os para o
estágio.

3.5 - PROGRAMA DE TUTORIA E
ACOMPANHAMENTO
INTRODUÇÃO
A principal tarefa da educação e, consequentemente da escola ao construir, reconstruir,
ampliar e socializar o conhecimento, é a de formar cidadãos. Tal propósito nos reporta à
contribuição que realiza no sentido de levar as pessoas à uma atuação crítica e criativa no
contexto social de que fazem parte, exercendo seus direitos e, no mesmo nível, procurando ser de
verdade, pessoas mais felizes.
Por não ser a cidadania algo pronto e acabado, a ser oferecido pela escola, urge ressaltar
aqui o papel primordial da escola e tarefa maior dos docentes, no que diz respeito à construção, à
mediação e à provocação desse processo.

Cientes que somos de que o ensino não é apenas um mero movimento de transmissão
que termina quando a coisa que se transmite é recebida, mas sim apenas o começo do cultivo de
tudo o que foi semeado, é que ousamos neste trabalho, pensar, propor e ir além da semeadura.
1 APRESENTAÇÃO
Pretendemos descrever como estruturamos o trabalho Tutoria e Acompanhamento,
enfatizando especificamente o trabalho do professor/tutor oferecido dentro e/ou fora da FAROL.
Cientes de que é fundamental promover o máximo de interação entre alunos e
professores, portanto, partimos para a estruturação de um projeto, colocando no centro de nossas
atenções o papel e a figura do profissional que iria assumir a promoção destas intenções. Dessa
forma, a atuação do professor-tutor/formador/orientador (independente da forma como se queira
nomear, decisão esta, aliás, que cabe à cada instituição que se propõe a fazer um trabalho de
TUTORIA), revelou-se para nós não como mero estilo de compensação de problemas inerentes
ao processo de ensino-aprendizagem, mas sim como o suporte necessário para o fortalecimento e
a edificação de todo o trabalho de interação a ser desenvolvido, em prol da construção da
cidadania, dentro de qualquer curso.
Entendemos por interação, um evento complexo, dialético e interacionista, que depende
inteiramente dos elementos e de seus contextos, das pessoas e dos lugares e que constitui uma
ferramenta importantíssima para a construção do conhecimento. Na prática, ela é a ação
recíproca entre dois sujeitos: múltiplos olhares para um mesmo fato, o que vai sempre exigir uma
mediação pedagógica.
Tais pensamentos encontram-se fundados principalmente no aparato teórico de uma
concepção de educação assumida pela FAROL, que privilegia um projeto pedagógico sustentado
por uma visão de educação centrada no aprendiz, e que portanto pretende concretamente
desenvolver uma prática educativa de interação pedagógica cujos objetivos, conteúdos e
resultados obtidos devem se identificar com aqueles que caracterizam a educação como projeto e
processo humanos.
Desta forma vamos procurar atuar efetivamente na implementação da TUTORIA com o
objetivo de assessorar e acompanhar todo o processo de construção do conhecimento dos alunos
envolvidos. Para tal, definimos como horizonte de ações, os limites e as possibilidades de um
acompanhamento que envolve tanto os aspectos pedagógicos-motivacionais como os
relacionados aos conteúdos específicos. Assim, temos estruturado um trabalho, onde
necessariamente atuam num mesmo curso, tutores/formadores pedagógicos e tutores/formadores
especialistas.
Os primeiros cuidam dos aspectos pedagógicos relacionados com a motivação, a
orientação, a estimulação e a facilitação da aprendizagem autônoma dos alunos. Eles podem
portanto ser ou não especialistas nos conteúdos específicos do curso no qual atuam.
Os segundos, como especialistas no(s) conteúdo(s) trabalhado(s) cuidam dos aspectos
relacionados ao seu conteúdo específico. Aqui é necessário que o tutor tenha formação na área
do curso em que atua, o que não o obriga a ser um dos conteudistas do mesmo.
Seu trabalho envolve as questões específicas do(s) conteúdo(s), quer por solicitação
voluntária ou não do(s) aluno(s) ou por acompanhamento dos caminhos, dos problemas e/ou dos
trabalhos apresentados, ao longo do curso.

O aluno é sempre o foco de um programa educacional e um dos pilares para garantir a
qualidade de um curso é a interação de professores e alunos, hoje muito facilitada pelo avanço
das tecnologias de Informação e Comunicação a interação é um componente fundamental no
processo de construção do conhecimento.
2 TUTORIA
O Sistema de Tutoria prevê o apoio pedagógico / científico às atividades de todos os
participantes. Para isso, inclui:

planejamento do esquema de tutoria;

acompanhamento das Atividades Individuais a Presencial, a Distância e da Prática
Pedagógica Orientada;

planejamento de atividades para recuperação da aprendizagem;

elaboração dos materiais de apoio à atuação dos participantes do projeto;

treinamento dos tutores.
2.1 A Formação de Turmas
Cada grupo de 15 cursistas forma uma turma e terá um tutor, geralmente professor de
curso de formação de professores.
O contato do Tutor com os alunos ocorrerá em todas as atividades presenciais realizadas
no início de cada módulo, nas reuniões quinzenais e por correio eletrônico.
Os alunos devem ser estimulados a formar grupos de estudo com o objetivo de trocar
ideias, esclarecer dúvidas e ajudar-se mutuamente.
A formação das Turmas ou Grupos deverá ser do mesmo curso, porque, além de permitir a
realização de grupos de estudos, facilitará o trabalho de acompanhamento do Tutor em relação às
atividades pedagógicas;
Recomenda-se a manutenção dos mesmos grupos em todos os módulos.

2.2 Papel do Tutor
Cabe ao Tutor um importante papel, desempenhando diferentes tipos de ação:
2.2.1

Ações de caráter mais geral, envolvendo:


tarefas orientadoras: ajudar nas dificuldades, orientar os estudos, explicar
metodologias, etc.;

tarefas de caráter acadêmico: orientar e programar estudos, orientar Monografias e
bibliografias, dirigir as Atividades Coletivas;

tarefas de caráter pessoal: orientar, animar, motivar, ajudar.
2.2.2

Ações específicas:


acompanhar um grupo de 15 professores cursistas, orientando suas leituras,
auxiliando-os em suas dúvidas e na execução das atividades pedagógicas;

reunir-se com os professores responsáveis pelas disciplinas para acompanhar
as atividades pedagógicas desenvolvidas e o progresso dos alunos.

reunir-se com os cursistas duas vezes por mês para 8 horas de Atividades
Coletivas programadas;

programar atividades de recuperação;

orientar a elaboração do Memorial e da Monografia;

controlar a frequência dos alunos às Atividades Coletivas;

preencher fichas de acompanhamento do desempenho do cursista

preencher relatórios de Monitoramento e Avaliação.
2.3 O Perfil do Tutor
Considerando o papel que irá desempenhar o Tutor/formador pedagógico deverá ser um
profissional da educação que tenha experiência de ensino superior. Não é, portanto, um
especialista em todos os componentes curriculares, devendo contar com suporte institucional de
tutores/formadores especialistas.
É importante que o Tutor apresente as seguintes características:

capacidade de liderança, de planejamento e de organização das Atividades
Coletivas presenciais;

capacidade de coordenar grupos de trabalho;

facilidade de comunicação e de expressão;

bom relacionamento interpessoal;

conhecimento da proposta pedagógica da FAROL;

disposição para leitura dos Guias de Estudo e para orientação dos alunos;

conhecimento de processos de comunicação por Internet;

capacidade de orientação de memoriais e de Monografias;

capacidade de elaborar pequenos relatórios;

disponibilidade de tempo para dedicar-se ao curso.
2.4 Estrutura

A estrutura da Tutoria está alicerçada na metodologia Aprendizagem Baseada em
Problemas (PBL), representada a seguir:





Descrição das atividades desenvolvidas;
HA
Habilidades e Atitudes;
IAP
Interação Aprendizagem-Pesquisa.

Segunda Feira
Matutino

Tutoria

Módulo Padrão
Terça Feira
Quarta Feira
HA

IAP

Quinta Feira

Sexta Feira

Pré-estudo

Pré-estudo

Vespertino

Pré-estudo

Pré-estudo

Pré-estudo

Tutoria

HA

IAP

Pré-estudo

Pré-estudo

Pré-estudo

Pré-estudo

Pré-estudo

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO ESTUDANTE NAS SESSÕES DE TUTORIA E
ACOMPANHAMENTO
Curso de _______________________________ Estudante Grupo _____
Tutor ______________________________________________________
Data: ______/_____/ 200___

O estudante participou e/ou contribuiu para o processamento dos problemas em
grupo? Por quê?
(exploração dos dados, levantamento de questões de aprendizagem, análise integradora
das dimensões biológica, psicológica e social, formulação de hipóteses, análise crítica das
informações e suas fontes, síntese das informações)

O estudante mostrou atitudes que favoreceram a relação interpessoal? Por quê?
(responsabilidade, pontualidade, assiduidade, respeito, comunicação clara e respeitosa,
capacidade para fazer e receber críticas, realização de auto-avaliação e avaliação dos pares e
tutor/co-tutor, mostrou ação para corrigir dificuldades)

Este estudante mostrou capacidade de aprender a aprender? Por quê?
(identificou lacunas de conhecimento, buscou informações relevantes aos problemas,
justificou os comentários feitos com referências adequadas).

Conceito Final: Satisfatório / Insatisfatório
As informações coletadas serão utilizadas para a avaliação do estudante e melhoria do
processo de ensino - aprendizagem.

3.6 - PROGRAMA DE ESTÁGIOS
APRESENTAÇÃO

Os Estágios Supervisionados dos Cursos da Faculdade de Rolim de Moura – FAROL, que
os exigem constam de atividades práticas visando a qualificação profissional, exercidas em
situação real de trabalho.
É obrigatória a integralização da carga horária total do estágio prevista no currículo do curso,
incluindo horas destinadas ao planejamento, orientação e avaliação das atividades.

Os estágios são coordenados pela Coordenação de Estágios e supervisionados por
docentes especificamente credenciados para esta atividade.
1 COORDENAÇÃO DE ESTÁGIOS
Cabe ao Coordenador de Estágios:
Iorganizar, em grupos ou individualmente, o calendário e horário dos estagiários,
credenciando-os através de instrumento jurídico junto à organização aonde tais atividades
venha ser desenvolvidas;
II -

indicar ao CEPEX o credenciamento dos professores supervisores de estágio;

III analisar, juntamente com os professores e supervisores, os relatórios dos
estagiários e dar por cumprida ou não essa exigência para os registros acadêmicos;

IV definir o módulo de estágio, considerando a natureza do curso e a metodologia a
ser utilizada; e
Vestabelecer normas complementares
supervisionado sob sua responsabilidade.
2

para

o

desenvolvimento

do

estágio

SUPERVISÃO DE ESTÁGIOS
Cabe ao Supervisor de Estágios:
Ipreparar, em grupos ou individualmente, os estagiários, orientando-os frente às
características previamente conhecidas da organização aonde tais atividades venham ser
desenvolvidas;
II promover, em encontros periódicos, avaliação e controle das atividades dos
estagiários;
III –

julgar a qualificação da instituição concedente do estágio.

O estágio supervisionado não cria vínculo empregatício de qualquer natureza,
mesmo que o aluno receba bolsa ou qualquer outra forma de contraprestação que venha a
ser acordada.
Em qualquer hipótese, o estudante deverá estar segurado contra acidentes
pessoais, conforme prevê o Art. 8º do Decreto nº 87.494/82, cujo custo será arcado pela
instituição concedente do estágio.

MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO PARA ESTÁGIO

TERMO DE COMPROMISSO PARA ESTÁGIO DE COMPLEMENTAÇAO EDUCACIONAL

A empresa __________________, com sede e endereço na ____________________, inscrito no
CNPJ n.º___________ por seu(s) representante(s) legal(is) no final assinado(s), doravante
denominado(s) CONCEDENTE(S).
O estagiário _____________, nacionalidade _____________, estado civil _____________,
estudante do Curso de _________________ da FACULDADE DE ROLIM DE MOURA - FAROL,
portador da cédula de identidade RG nº. __________, inscrito no CNPF nº. _______________,
residente e domiciliado na _______________, Bairro __________, CEP ____________ doravante
denominado ESTAGIÁRIO.
A FACULDADE DE ROLIM DE MOURA - FAROL e, inscrita no CNPJ ______________, com
sede na rua __________ , nº ______, Bairro ___________, CEP nº ________, Rolim de Moura,
Rondônia, doravante denominada INTERVENIENTE, representada por seu DIRETOR Prof. MS
DIRCEU BETTIOL, CNPF nº _________, residente e domiciliado a rua Marechal Deodoro da
Fonseca, nº 2525, Centro, CEP _________________, Rolim de Moura, RO.

Resolvem celebrar o presente Termo de Compromisso para Estágio Supervisionado, sem vínculo
empregatício nos termos da lei 6.494 de 07.12.77, regulamentada pelo Decreto 87.497 de
18.08.82 e com as modificações do decreto 89.467 de 21.02.84, que se regerá pelas seguintes
cláusulas e condições:
1. O estágio terá por objetivo principal proporcionar ao estudante aprendizagem em serviços,
mediante experiência prática nas atividades específicas de natureza de sua área de formação
profissional, conforme programa de estágio, previamente autorizado pela FAROL em anexo ao
"Acordo de Cooperação" firmado.
2. O estágio terá duração de _____ horas/aula, com início em: ___/___/___ e término previsto
para: ___/___/____.
2.1 Independentemente do prazo acima estipulado, fica facultado a qualquer das partes e
qualquer tempo, o direito de denunciar este ajuste, mediante simples comunicação por escrito,
com antecedência mínima de 15 (quinze) dias.
2.2 O estagiário deverá realizar ______ horas de estágio, no mínimo por semana,
compreendendo horário das _____às _______horas por dia.
2.3 O estagiário declara dispor de tempo para cumprir horário acima, o qual não conflita com
horário de suas atividades acadêmicas.
3. O estágio será realizado na ____________(nome da empresa), situada a rua __________, nº
____, bairro ___________ , na cidade de _________, RO.
4. O estagiário receberá uma BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL no valor de
R$_______(___________) mensais. O referido pagamento será calculado sobre as horas de
presença e demonstradas em cartão de ponto ou outra forma de aferição, a critério da
CONCEDENTE.
4.1 O valor fixado do "caput" desta cláusula será reajustado na mesma proporção dos reajustes
aplicados à categoria CONCEDENTE.
5. O estagiário se obriga a cumprir normas e regulamentos internos da CONCEDENTE, assim
como os relativos aos programas desta natureza, além de comprometer-se expressamente e
não divulgar quaisquer informações, dados os trabalhos, reservado ou confidenciais, dos quais
tiver conhecimento durante a realização do estágio.
6. O estagiário compromete-se a participar ativamente dos trabalhos do setor para onde for
designado, procurando executar da melhor maneira e dentro dos prazos previstos as tarefas
que lhe forem atribuídas.
7. O estagiário compromete-se a manter atitudes de cordialidade, acatamento e respeito com os
empregados da CONCEDENTE, seus colegas e com o cliente, ou ainda com o público que
esteja em contato no desenvolvimento do estágio.
8. O estagiário se obriga a cumprir fielmente a programação do estágio, salvo impossibilidade da
qual a CONCEDENTE será previamente informada.
9. O estagiário deverá informar de imediato e por escrito a CONCEDENTE qualquer fato que
interrompa, suspenda ou cancele sua matrícula no estabelecimento de ensino da
INTERVENIENTE, ficando ele responsável por quaisquer despesas causadas pela ausência
dessa informação.
10. O descumprimento da parte do estagiário de qualquer das obrigações assumidas, importará
no automático cancelamento do estágio, desobrigando-se a CONCEDENTE a partir daquele
momento de todo e qualquer compromisso com relação ao estágio.
11. A CONCEDENTE reserva-se ao direito de responsabilizar o estagiário pelo valor dos danos
que por ele forem causados por dolo, negligência e imprudência, comprometendo-se este a
zelar pelos instrumentos, ferramentas, equipamentos, materiais e instalações que venha a
utilizar no desempenho de suas tarefas.
12. A CONCEDENTE designa o(a) Sr(a). __________ para ser o supervisor interno do estágio.
13. A INTERVENIENTE supervisionará o estágio de conformidade com seus regulamentos
internos, ficando o estagiário sujeito a essa regulamentação.
14. Nos termos do artigo 4 da Lei 6.494 de 07/12/77, regulamentada pelo Decreto 87.497 de
18/08/1982 , o estágio não criará vínculo empregatício de qualquer natureza, ressalvando o

que dispuser a legislação previdenciária, devendo o estagiário em qualquer hipótese, estar
segurado contra acidentes pessoais.
15. O estagiário está segurado contra acidentes pela apólice nº. _________, da Cia
____________.
Este instrumento é assinado em 04 (quatro) vias na presença de duas testemunhas.
Rolim de Moura, _______ de _____________ de ________
CONCEDENTE
ESTAGIÁRIO

INTERVENIENTE

TESTEMUNHAS

CPF

MODELO DE TERMO DE COOPERAÇÃO
TERMO DE COOPERAÇÃO - DECRETO FEDERAL N. 87.497/1982

Por esse instrumento a Empresa ___________, CNPJ _______________, com sede na
______________, bairro ______, CEP ________, telefone _____, fax _____, e-mail
___________, neste ato designada CONCEDENTE, representada por seu Diretor/Gerente
Sr._____________, nacionalidade ________, estado civil ________, portador do documento de
identidade RG n. ____________, CPF______________, de um lado, e de outro a FACULDADE
DE ROLIM DE MOURA - FAROL, CNPJ _________, com sede na rua ________, Bairro
________, CEP ______, Rolim de Moura, RO, tem entre si ajustado o presente acordo da
cooperação sobre Estágio Curricular nos termos que dispõe a lei n. 6.494/11 e do Decreto n°.
87.497/82 e conforme as cláusulas que se seguem:

1- A FAROL declara abranger-se na programação didática desta, o Estágio Curricular, visando
propiciar atividades de aprendizagem profissional aos seus alunos.

2- Sem obrigação quanto a número mínimo e/ou máximo de vagas, a CONCEDENTE oferecerá
campo de estágio para alunos da FAROL, atendendo programação de aprendizagem
estabelecida de comum acordo pelos convenentes.
3- Em Termo de Compromisso a firmar-se com o estagiário, com interveniência da FAROL, serão
estipuladas as condições do estágio e carga horária semanal, não devendo prejudicar a
presença dos estagiários nas aulas e provas do curso, no qual está matriculado.
4- A FAROL nada receberá pelo encaminhamento do aluno, ou pelo estágio que este realizará.
5- A Supervisão do Estágio será defendida no Termo de Compromisso mencionado item 3.
6- A Concedente providenciará Seguro de Vida contra acidentes pessoais, em favor do estagiário,
nos termos da Lei n.°. 6.494/77.
7- Poderá a CONCEDENTE, estabelecer uma Bolsa de Complementação Educacional a ser
conferida ao estagiário, durante parte ou totalidade do período em que for realizado o estágio.
8- O estágio não importará em qualquer vínculo empregatício entre a Concedente e o estagiário.
9- Para diminuir qualquer dúvida oriunda do presente, fica eleito o foro de Rolim de Moura, RO,
com exclusão de qualquer outro.
10. Este ACORDO terá a duração por tempo indeterminado, podendo ser interrompido, a qualquer
momento, por uma das partes, mediante a comunicação por escrito. Um eventual rompimento não
interromperá, antes do tempo previsto, o estágio em decurso.
11. Por se acharem assim ajustados, firmam o presente em 03 (três) vias de igual teor e para o
mesmo efeito, juntamente com a testemunha abaixo.

Rolim de Moura, ____ de _____________ de _________

FACULDADE DE ROLIM DE MOURA - FAROL

Empresa

Testemunhas

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE
ESTÁGIO CURRICULAR
NÃO OBRIGATÓRIO

Identificação

Aluno: ____________________________________________________________
Data: ___/___/___
Fone:______________
Assinatura: ______________________________

Curso:________________
Semestre:__________
Período: __________________
Empresa: ________________________________________

Departamento: _______________________
Período do Estágio: ___/___/___ A ___/___/___

e-mail: ________________________

INQUÉRITO
Quesitos

Insatisfatório a Satisfatório
1

1) O estágio tem permitido que você adquira
conhecimentos práticos, contribuindo para sua
formação profissional?
2) Em que medida as atividades têm favorecido o
aproveitamento do seu curso, estimulando seus
estudos e leituras?
3) Como experiência de estágio, como você
classifica os conhecimentos e informações que
está
adquirindo
para
sua
futura
profissionalização?
4) Permitindo a convivência com outros
profissionais, em que medida o estágio tem

2

3

4

5
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contribuído para desenvolver seu espírito de
equipe?
5) Para o desenvolvimento de suas atividades,
como você considera os conhecimentos teóricos
do seu curso?
6) Como está sendo a supervisão do seu estágio
na empresa?
7) Em termos de satisfação pessoal e
aproveitamento profissional, como você avalia
seu estágio?
8) Como você avalia a qualidade da oportunidade
de estágio oferecida pela empresa?
9) O horário de estágio está sendo devidamente
cumprido, não interferindo no seu horário
escolar?
10) Você está satisfeito com o seu estágio?

Comentários:___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Rolim de Moura, ____/____/______

3.7 - REGULAMENTO DAS ATIVIDADES
COMPLEMENTARES
O presente regulamento estabelece critérios para cumprimento pelo corpo discente em
atividades complementares.
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1o. A obtenção de certificado, além das disciplinas obrigatórias que integram o currículo, tem
como requisito a integralização de atividades complementares.
CAPÍTULO II
DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES
Art. 2º. São consideradas atividades complementares:
Iprojetos e programas de iniciação científica;
II atividades em programas e projetos de extensão;
III eventos técnico-científicos, (seminários, simpósios, conferências, congressos,
jornadas e outros da mesma natureza);
IV monitorias em disciplinas;
Vassistência a defesa de monografias, dissertações e teses;
VI participação discente em órgãos de representação colegiada e o aproveitamento
em disciplinas que não integram o currículo pleno do Curso de origem;
VII - disciplinas de outros cursos.
Art. 3º. A atividade de pesquisa envolve:
Ia realização de trabalho de pesquisa, sob orientação de docente do curso ou de
outro curso da FAROL, desde que aprovado pela coordenação,
II trabalhos publicados em periódicos científicos,
III participação, como expositor ou debatedor em evento científico,
IV participação em trabalho de iniciação científica.
Art. 4º. São consideradas atividades de extensão, que deverão buscar a integração com o ensino
e a pesquisa, todas aquelas desenvolvidas com a participação da comunidade não acadêmica.
Art. 5o. Os eventos técnico-científicos a que se refere o inciso III do art. 2º são considerados
válidos quando:
Ipromovidos pelo próprio curso ou por ele apoiados;
II aprovados pelo coordenador de curso, no caso de serem promovidas por outras
instituições.
Art. 6o. A monitoria compreende o exercício de atividades junto a docente responsável por
disciplina ou atividade do currículo do curso e tem com objetivo fomentar vocações acadêmicas e
estreitar a cooperação no ensino/aprendizagem entre professores e alunos.

Art. 7o. A participação discente em órgão colegiado será considerada atividade complementar,
quando se tratar de representação oficial.
Art. 8o. A assistência a defesas de monografias, dissertações e teses será, preferencialmente,
associada, pelo professor, a tema de disciplina cursada, mas poderá ser livremente assistida pelo
discente, quando se tratar de assunto do seu interesse.
Art. 9o. O aproveitamento de disciplinas que não integram o currículo pleno dar-se-á mediante a
matrícula e frequência com aproveitamento em qualquer das disciplinas oferecidas por outros
cursos superiores da FAROL e de livre escolha do aluno, obedecidos aos pré-requisitos.
Art. 10. A carga horária total das atividades complementares seguirá a forma de:
I - Projetos e programas de iniciação científica;
II – Monitorias;
III - Projetos e Programas de extensão;
IV - Eventos técnico-científicos;
V - Disciplinas de outros cursos;
VI - Assistência a defesa de monografias e dissertações;
VII - Participação discente em órgão colegiado.
Art. 11. As atividades complementares deverão ser desenvolvidas ao longo de todo o curso, de
forma desdobrada.
Art.12. Todas as atividades devem ser comprovadas ao Coordenador do Curso através de
formulário adequado, pelo próprio aluno.
Art. 13. O Coordenador do Curso encaminhará à Secretaria de Registro e Controle Acadêmico as
comprovações das atividades de que trata este artigo para efeito de registro e expedição do
certificado.
Art. 14. O Coordenador do Curso encaminhará ao CONDEF, para análise e deliberação, o
programa estabelecido para realização das atividades complementares com os respectivos
instrumentos de avaliação e acompanhamento, isto é, tipo de atividade, especificando a exigência
de certificados de frequência e participação, notas obtidas, carga horária cumprida, relatório de
desempenho, relatórios individuais circunstanciados que possibilitem o acompanhamento do
percurso curricular do discente.

3.8 - REGULAMENTO DAS ATIVIDADES
DE MONITORIA

Art. 1°. O presente Regulamento estabelece normas e disciplina as atividades dos
monitores das disciplinas.
§ 1°. O exercício da monitoria não gera vínculo com a FAROL;
§ 2°. A Coordenadoria do Curso indicará o nome do(a) Supervisor(a) de Monitoria do Curso;
§ 3°. A Coordenadoria do Curso encaminhará ao Diretor da FAROL a relação dos aprovados,
para viabilizar o oferecimento de uma bolsa mensal, para cada aluno monitor selecionado, com
base no Art. 71, do Regimento Interno/FAROL, no período de vigência da função de monitoria;
§ 4°. A bolsa de monitoria corresponde a 15% do valor da mensalidade do curso a que o aluno
estiver matriculado.
§ 5º. Caso o número de bolsas de monitoria seja inferior ao número de monitores selecionados
pela Coordenadoria do Curso, os critérios para a concessão das bolsas serão definidos pelo
CEPEX;
§ 6°. Em caso de inexistência de recursos financeiros para remuneração da função de monitor,
o aluno poderá exercer a monitoria voluntária, de acordo com a lei nº 9.608, de 18/02/98.
Art. 2°. O exercício da monitoria deverá propiciar condições que favoreçam o
desenvolvimento acadêmico e pessoal dos alunos do Curso, por meio de colaboração nas
atividades de ensino articuladas com as de pesquisa.
Art. 3°. Os objetivos da monitoria do Curso são:
I–
Estimular no aluno o interesse pela atividade docente;
II –
Intensificar a cooperação entre o corpo docente e o discente, nas atividades de
ensino e de pesquisa;
III –
Oferecer ao aluno do Curso a oportunidade de se preparar para as atividades de
ensino;
IV –
Contribuir para a melhoria do ensino de graduação do Curso.
Art. 4°. Cabe ao aluno monitor colaborar nas atividades de ensino sob a orientação dos
professores orientadores.
Art. 5°. Para o cumprimento de suas funções, o monitor deverá:
I–
Aprofundar estudos nas disciplinas objeto da monitoria;
II –
Auxiliar nas atividades didáticas de natureza prática, seja com Laboratórios sejam
no ensino prático das disciplinas objeto da monitoria;
III –
Auxiliar grupos de estudos de alunos de graduação nas disciplinas objeto da
monitoria;
IV –
Elaborar relatórios mensais das atividades desenvolvidas, entregando os mesmos
aos seus professores orientadores e relatório final, até 20 (vinte) dias após o término do exercício
da monitoria;
V –
Assinar Termo de Compromisso ao ingressar na monitoria do Curso.
Art. 6°. Fica vedado ao monitor:
I–
Ministrar aulas teóricas e práticas em substituição ao professor orientador;

II –

Elaborar trabalhos e projetos do professor orientador.

Art. 7°. Para cada disciplina constante no Plano de monitoria do Curso haverá docentes
efetivamente em exercício de suas atividades acadêmicas que exercerão as funções de professor
orientador de monitoria;
Parágrafo Único – O professor orientador de monitoria escolhido pelo aluno monitor deverá
apresentar uma declaração de aceite e formalizar sua anuência ao Supervisor(a) de Monitoria.
Art. 8°. Os Alunos Monitores do Curso serão escolhidos, através de processo seletivo,
devendo estar regularmente matriculados e com aprovação em todas as disciplinas do período
anterior.
Parágrafo Único – O número vagas para o exercício da monitoria será definido pela
Coordenadoria de curso e fixado no final de cada período letivo.
Art. 9°. A admissão de monitores, após a definição de vagas pela Coordenadoria do Curso,
far-se-á mediante a seleção e de acordo com as seguintes prescrições:
a) as inscrições deverão ser abertas por Edital, que será afixado pela Coordenadoria do
Curso, em quadro de aviso, pelo prazo mínimo de 15 (quinze) dias;
b) o Edital estabelecerá os seguintes requisitos à inscrição e seleção dos candidatos à
monitoria:
 apresentação do Curriculum Vitae;
 apresentação do Histórico Escolar;
 comprovante de matrícula;
 comprovação da inexistência de registro de penalidade disciplinar em sua vida
acadêmica.
Art. 10.
A seleção será feita por uma Comissão Examinadora designada pela
Coordenadoria do Curso, sendo composta por 3 (três) docentes pertencentes ao quadro do curso,
através das seguintes provas:
a) análise da documentação exigida para inscrição, levando-se em conta: o currículo do
candidato e valorizando: nota na disciplina em que pleiteia a monitoria, média geral das notas no
conjunto de disciplinas cursadas, atividades realizadas de ensino, pesquisa e extensão,
participação em eventos acadêmicos e publicações;
b) prova de conhecimentos teóricos específicos para a atividade didática que está se
propondo;
c) prova prática ou de laboratório (caso seja necessário);
d) entrevista com os membros da Comissão, onde se avaliará: o interesse geral do
candidato na monitoria e, em especial, na disciplina a que concorre, criatividade e disponibilidade
do candidato.
§ 1°. A Comissão poderá atribuir pesos diferentes aos tipos de prova;
§ 2°. A Comissão considerará habilitado o candidato que obtiver média igual ou superior a 7,0
(sete) pontos;
§ 3°. A Comissão indicará a ordem de classificação dos candidatos;
§ 4°. A designação de monitores obedecerá, rigorosamente, à ordem de classificação dos
candidatos para o preenchimento das vagas e o resultado da seleção terá validade por um
período letivo, podendo ser prorrogável até mais três períodos;

§ 5°. A prorrogação de que trata o Parágrafo anterior se dará através de justificativa
consubstanciada da necessidade de continuação da monitoria, apresentada pelo professor
orientador à Coordenadoria do Curso;
§ 6°. Não havendo candidato habilitado far-se-á nova seleção, desde que, autorizada pela
Direção.
Art. 11. São atribuições do Professor Orientador:
a) De comum acordo com o monitor habilitado, elaborar Plano de Atividades a ser
desenvolvido durante o período de vigência da monitoria e submetê-lo à Coordenadoria do Curso;
b) Orientar, acompanhar e avaliar as atividades desenvolvidas pelo monitor;
c) Enviar relatório mensal de frequência e atividades do monitor à Coordenadoria do
Curso;
d) Propor à Coordenadoria do Curso e o cancelamento da monitoria quando julgar que o
monitor não cumpre a contento as atividades programadas.
Art. 12. São atribuições do Supervisor de Monitoria:
IElaborar, semestralmente, um relatório de frequência e atividades dos monitores,
apresentadas pelos professores orientadores, submetendo à apreciação pela Coordenadoria do
Curso;
II –
Realizar sessão de abertura das atividades de monitoria, onde os alunos receberão
as orientações sobre suas funções;
III –
Realizar reuniões trimestrais, durante o período de vigência da monitoria, com os
alunos monitores e respectivos professores orientadores de monitoria;
IV –
Submeter a Coordenadoria do Curso as justificativas do(s) professor(es)
orientador(es) sobre prorrogação do período da monitoria e/ou cancelamento das mesmas;
IV –
Realizar ao final do período de vigência da monitoria, encontro formal dos
monitores do Curso, com a presença de todos os integrantes do Curso, para avaliação da
Monitoria e, também, obter subsídios para a elaboração do próximo Plano de Monitoria.
Art. 13. O aluno monitor poderá ter aproveitamento parcial em no máximo 20% de sua
carga horária na disciplina objeto da monitoria para efeito de créditos, nos estágios
supervisionados, desde que esteja regularmente matriculado e cursando Estágio Supervisionado.
Art. 14 - O aproveitamento parcial que trata o Artigo 13, fica condicionado:
IAo desempenho satisfatório do monitor, com base no Plano de Atividades do
professor orientador;
II –
Ao desenvolvimento de atividades de pesquisa formalmente aprovada pelo
professor orientador, com vistas ao desenvolvimento e redação do seu Trabalho de Conclusão de
Curso (TCC).
III –
Ao desenvolvimento de suas atividades em outros campos de ensino prático,
previsto no Plano de Atividades do professor orientador, com vistas a propiciar ao aluno monitor
uma visão global referente à disciplina objeto da monitoria.
Art. 15. O monitor que desempenhar suas funções no mínimo por um semestre receberá
um certificado expedido pela Direção da FAROL.
Art. 16. O monitor poderá interromper o exercício da monitoria, de comum acordo com o
professor orientador e com aprovação da Coordenadoria do Curso, no máximo por 30 (trinta) dias,
dentro do período de vigência da monitoria.
Art. 17. O desligamento do aluno monitor poderá ocorrer por:
I–
Desistência própria;

II –
Encerramento da monitoria;
III –
Pedido do Supervisor de Monitoria
IV –
Desempenho insuficiente ocasionado pelo não cumprimento das normas contidas
neste Regulamento, não gerando nenhum ato subsequente, salvo se a conduta tiver implicações
éticas ou de prejuízo à FAROL.
Parágrafo Único – Em se tratando de desligamento por desempenho insuficiente, o mesmo não
poderá candidatar-se a outra monitoria.
Art. 18. Os casos omissos serão decididos pela Direção da FAROL.

3.9 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE
BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA –
PIBIC/FAROL
INTRODUÇÃO

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica da FAROL – PIBIC/FAROL, está
sob os auspícios da Coordenadoria de Pesquisa, Extensão e Desenvolvimento, que cuida de todo
o processo de seleção e de acompanhamento dos bolsistas. A ele podem candidatar-se alunos da
FAROL.
Além dos seus objetivos gerais, este programa tem objetivos específicos diferenciados,
dependendo dos interesses do aluno e de sua intenção de frequentar ou não, no futuro a pósgraduação..

1 OBJETIVOS

1.1

Introduzir o aluno de graduação no mundo da pesquisa científica;

1.2

Estimular o pesquisador / orientador a formar equipes;

1.3

Estimular o envolvimento de novos pesquisadores na atividade de formação;

1.4

Estimular uma maior articulação entre a graduação e a pós-graduação.

2 FINALIDADE

A Iniciação Científica é uma atividade de investigação, realizada por estudantes de
graduação, no âmbito de projeto de pesquisa, orientado por pesquisador qualificado, e que visa o
aprendizado de técnicas e métodos científicos, dominando-os e aplicando-os, bem como ao
desenvolvimento da mentalidade científica e da criatividade, no confronto direto com os problemas
oriundos da pesquisa.
O programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica consiste num instrumento de
financiamento da pesquisa, complementar às outras formas de fomento, tanto internas quanto
externas, e compreende o subprograma de iniciação científica júnior.
3 DEFINIÇÃO

O PIBIC é um instrumento que permite introduzir os estudantes de graduação à pesquisa
científica, configurando-se como um poderoso fator de apoio às atividades de ensino. O
subprograma PROBIC - JÚNIOR destina-se aos alunos do ensino médio.
O PIBIC tem como objetivos:
a) Iniciar os alunos dos cursos de graduação na prática da pesquisa científica;
b) Desenvolver mentalidade científica, crítica e criativa dos alunos;
c) Estimular o professor orientador a formar equipes de pesquisa;

d) Estimular os alunos à participação de eventos científicos e à publicação dos trabalhos.

4 ADMINISTRAÇAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇAO

O gerenciamento do programa institucional de bolsas de Iniciação Científica da FAROL fica
a cargo da Coordenadoria de Pesquisa, Extensão e Desenvolvimento que, nos termos do
presente programa, instrumentalizará todos os atos necessários à sua execução.
O subprograma de Iniciação Científica Júnior (PIBIC-JR) será gerido pela Coordenadoria de
Pesquisa, Extensão e Desenvolvimento, em conjunto com a direção da Escola de ensino médio
conveniada, seguindo, nas suas linhas gerais, o presente regulamento.
Será nomeado, por ato do Diretor da FAROL, a Comissão do PIBIC, com o objetivo de
fornecer diretrizes acadêmicas do programa, acompanhar e avaliar seu desenvolvimento, além de
analisar e dar parecer sobre os pedidos de bolsas e sobre os relatórios dos bolsistas, nos casos
de renovação.
A Comissão do PIBIC é constituída pelo Coordenador de Pesquisa, Extensão e
Desenvolvimento, que a presidirá e por dois docentes da FAROL com no mínimo título de mestre,
indicados pelo Diretor.
A Comissão do PIBIC poderá solicitar ao Diretor, que decidirá sobre sua conveniência, a
colaboração de consultores ad hoc, tanto do corpo docente da FAROL, quanto de outras IES e/ou
IFES, desde que necessária em razão do caráter especializado dos processos em análise

5 BOLSAS DE INICIAÇAO CIENTÍFICA (BIC)

A cota de bolsas de iniciação científica e iniciação científico júnior será fixada, até trinta e um
de março de cada ano, por Resolução da Mantenedora.
As bolsas de iniciação científica correspondem a 15% do valor da mensalidade do curso.
Serão oferecidas bolsas de iniciação científica júnior, destinadas aos alunos de Escolas
conveniadas, sujeitas às mesmas condições gerais deste programa.
As bolsas de iniciação científica serão concedidas no âmbito de projetos de pesquisa de
docentes da FAROL, que sejam, preferencialmente, mestres e/ou doutores, com maior carga
horária na Instituição e com produção de pesquisa de relevância científica e social nos últimos três
anos, ressalvados os casos especiais, a juízo do CEPEX.
Cada solicitante poderá pleitear um máximo de duas bolsas do PIBIC, devidamente
justificadas, por projeto de pesquisa, podendo apresentar no máximo dois projetos. Outros alunos
poderão fazer parte do projeto como colaboradores, sem, no entanto, fazer jus à bolsa. O
professor orientador deverá consagrar o mínimo de 04 horas/aula semanais por projeto, a título de
orientação acadêmica. O professor orientador é pessoalmente responsável pelo acompanhamento

das atividades dos bolsistas, devendo comunicar imediatamente à Coordenadoria de Pesquisa,
Pós-Graduação e Extensão qualquer irregularidade ou inobservância do presente regulamento.
A solicitação de bolsa de iniciação científica deverá ser feita em formulário próprio,
acompanhada de projeto de pesquisa apresentado no padrão exigido pela Coordenadoria de
Pesquisa, Extensão e Desenvolvimento, além dos seguintes itens:
a) Curriculum vitae do professor orientador;
b) Histórico escolar dos bolsistas;
c) Plano de trabalho para os bolsistas.

O plano de trabalho do bolsista, elaborado pelo professor orientador, deverá conter os
seguintes itens:
a) Natureza do trabalho a ser executado;
b) Distribuição semanal da carga horária;
c) Metodologia a ser empregada;
d) Resultados esperados.

Os projetos deverão ser encaminhados à Coordenadoria de Pesquisa, Extensão e
Desenvolvimento com a chancela da Direção da FAROL.
Serão considerados, para a concessão das bolsas de iniciação científica os seguintes
critérios:
a) Titulação do professor orientador;
b) Curriculum Vitae do professor orientador;
c) Regime de trabalho do professor orientador;
d) Consistência teórico-metodológica do projeto;
e) Plano de trabalho proposto para o(s) bolsista(s).

Somente poderão ser indicados para as bolsas de iniciação científica estudantes da FAROL,
regularmente matriculados, nas seguintes condições:
a) Estejam em dia com as mensalidades escolares;
b) Estejam cursando entre o terceiro e antepenúltimo período do curso ou equivalente;
c) Possuam Coeficiente de Rendimento – CR, igual ou superior a sete;

d) Bolsas para alunos com CR inferior a sete poderão ser concedidas mediante justificativa
por escrito do orientador e parecer da Coordenadoria de Pesquisa, Extensão e Desenvolvimento;
e) No caso da iniciação científico júnior, estejam cursando a primeira ou, preferencialmente a
segunda série do ensino médio, tenham média geral igual ou superior a sete, e não tenham
qualquer reprovação.
O aluno só poderá ser indicado por um único orientador e para um único projeto.
Os relatórios devem conter os seguintes itens:
a) Identificação (título, bolsista, orientador, curso), folha de rosto;
b) Metodologia utilizada;
c) Resultados alcançados;
d) Conclusões;
e) Referências.
O desenvolvimento do trabalho dos bolsistas será acompanhado por meio de relatórios
parciais.

São obrigações do professor orientador:
a) Orientar os alunos envolvidos no projeto;
b) Supervisionar e orientar a elaboração dos relatórios parciais e final do projeto;
c) Supervisionar e orientar a apresentação de trabalho de pesquisa na Semana do
Conhecimento ou outras mostras determinadas pela Coordenadoria de Pesquisa, Extensão e
Desenvolvimento;
d) Apresentar trabalho de pesquisa referente ao projeto na Revista Científica da FAROL;
e) Comparecer às atividades propostas pela Coordenadoria de Pesquisa, Pós-Graduação e
Extensão, referentes ao PROBIC;
f) Comunicar à Coordenadoria de Pesquisa, Extensão e Desenvolvimento qualquer alteração
no projeto ou inobservância do presente programa.

São obrigações dos bolsistas:
a) Cumprir o programa e a carga horária de trabalho estipulada pelo professor orientador;
b) Apresentar relatórios parciais e finais de suas atividades;
c) Apresentar trabalho de pesquisa na Semana do Conhecimento ou outras mostras
determinadas pela Coordenadoria de Pesquisa, Extensão e Desenvolvimento;

d) Comparecer às atividades propostas pela Coordenadoria de Pesquisa, Extensão e
Desenvolvimento, no âmbito da formação geral para a pesquisa;;
e) Assistir a palestras, encontros ou cursos, por determinação do professor orientador, desde
que relevantes para o trabalho desenvolvido ou a formação para a pesquisa e que não conflitem
com o cumprimento do item a;

As bolsas de iniciação científica terão duração de doze meses, exigindo-se do bolsista a
carga horária de doze horas semanais, admitindo-se a renovação por igual período, consoante
solicitação do professor orientador e parecer do CEPEX.
Os bolsistas deverão ser substituídos nos seguintes casos:
a) Cancelamento ou trancamento de matrícula, bem como conclusão de curso;
b) A pedido;
c) Por solicitação do orientador, devidamente justificada.

O cancelamento da bolsa poderá ser feito a qualquer momento

6 DISPOSIÇOES GERAIS

Caberá à Coordenadoria de Pesquisa, Extensão e Desenvolvimento a emissão dos
certificados e declarações relativas a eventos realizados no âmbito do PROBIC ou a atividades
nele desenvolvidas.
A Coordenadoria de Pesquisa, Extensão e Desenvolvimento poderá, a qualquer tempo,
suspender a concessão das bolsas de iniciação científica, desde que não observadas as
condições estabelecidas neste programa.

3.10 - REGULAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO TCC

FACULDADE DE ROLIM DE MOURA
DIRETORIA ACADÊMICA
COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA

REGULAMENTO INSTITUCIONAL - TRABALHO DE
CONCLUSÃO DE CURSO DOS CURSOS DE
GRADUAÇÃO

Rolim de Moura
2013
INTRODUÇÃO
O Trabalho de Conclusão de Curso é atividade obrigatória a ser exercida pelo
acadêmico concluinte da graduação da FAROL.
Deverá ser desenvolvido com a ajuda de um professor de TCC, sob a supervisão geral
do Coordenador de Curso, como atividade de investigação científica sobre um tema específico.
Obedecendo a uma metodologia, o TCC deverá abordar um tema teórico ou teóricoprático relacionado ao Curso de Graduação que o acadêmico concluinte esteja cursando.
Este manual caracteriza-se por padronizar o Regulamento de TCC a todos os cursos
de graduação da FAROL sem deixar de respeitar as especificidades atinentes a cada um, que
deverão estar representadas como anexos.
Capítulo I
Disposições preliminares
Art.1º Este regulamento tem por finalidade estabelecer as normas relativas à elaboração,
acompanhamento, orientação e avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso,
doravante designado TCC, dos acadêmicos da Faculdade de Rolim de Moura – FAROL,
requisito obrigatório para a colação de grau.
Art.2º O TCC constitui uma atividade curricular obrigatória, de responsabilidade do
acadêmico da FAROL e sob orientação de um professor de seu curso de graduação.

Art.3º A natureza do TCC ficará a critério de cada Colegiado de Curso de Graduação
mantido pela FAROL, devendo ser individual e de acordo com o instituído pelos Projetos
Políticos Pedagógicos de cada Curso – PPP.
Art.4º As etapas de elaboração do TCC serão definidas de acordo com a matriz
curricular de cada curso de graduação mantido pela FAROL e deverão compreender dois
quesitos: Projeto Final e o próprio TCC, devidamente normatizados.
Parágrafo Único: Nas matrizes curriculares dos cursos de graduação em que constem as
disciplinas TCC1 e TCC2, o projeto final deverá ser apresentado na 1ª. etapa e o TCC
propriamente dito na fase posterior.
Art.5º O Coordenador de Curso poderá ou não designar um dos professores
pertencentes ao colegiado de sua graduação para coordenar as atividades atinentes a
todos os trâmites do TCC, ora designado Coordenador de TCC.

Capítulo II
Dos objetivos
Art.6º O TCC de Graduação da Faculdade de Rolim de Moura, tem por objetivos:
a) apresentar pesquisa dentro das normas técnicas e científicas elaboradas pela
FAROL, regulamentadas pelas normas da ABNT, SBC, e APA.
b) aplicar conceitos e métodos apreendidos ao longo dos conteúdos disciplinares e em
situações reais de vivência, articulando teoria e prática, quer de maneira
experimental, quer por meio de estudos bibliográficos e de temáticas atinentes a cada
curso de graduação;
c) enquadrar o TCC em qualquer uma das linhas de pesquisa definidas por cada curso
de Graduação, bem como aos núcleos e grupos de pesquisa instituídos.

Capítulo III
Pré-requisitos

Art.7º

Os cursos que possuírem pré-requisitos o acadêmico somente apresentará o

TCC, quando não tiver dependências em quaisquer disciplinas em semestres anteriores
ao da realização da banca.
Parágrafo único: Cabe à Secretaria Acadêmica, no início do semestre alusivo à defesa
do TCC, fornecer aos Coordenadores de TCC, planilhas atualizadas relativas à situação
disciplinar de cada acadêmico.

Capítulo IV
Das atribuições
Art.8º Compete ao professor de TCC:
a) fornecer as orientações gerais do TCC e deste regulamento aos professores
orientadores e acadêmicos durante os semestres vinculados às etapas de sua
elaboração;
b) tomar, no âmbito de sua competência, todas as medidas necessárias ao efetivo
cumprimento deste regulamento;
c) preservar as linhas de pesquisa atinentes ao seu curso e estimular o compromisso dos
acadêmicos e professores no desenvolvimento dos TCC’s relacionados a tais linhas;
d) indicar professores orientadores com titulação mínima de especialistas aos
acadêmicos;
e) divulgar os horários de orientação de acordo com a disponibilidade do professor
orientador.
f) convocar, de acordo com a necessidade, reuniões com os professores orientadores e
acadêmicos matriculados em TCC;
g) manter os registros e arquivos atualizados dos projetos finais de TCC, bem como
qualquer outro documento, que serão expurgados após a recepção do TCC definitivo;
h) organizar, juntamente com os professores orientadores, ou professores de TCC ou,
ainda, com os professores de Metodologia da Pesquisa Científica, as bancas avaliadoras
e os registros referentes aos procedimentos;
i) homologar o resultado da avaliação do TCC pela banca examinadora e decidir sobre os
recursos interpostos caso ocorram;

j) providenciar o encaminhamento à biblioteca de (01) uma cópia em CD-Rom dos TCC´s
aprovados;
K) manter-se sempre informado quanto às atividades desenvolvidas durante o ano,
irregularidades, dificuldades e necessidades dos professores envolvidos com o TCC.
Art.9º São atribuições do Professor-orientador:
a) orientar concomitantemente até o máximo de 5 (cinco) acadêmicos.
b) orientar o acadêmico na elaboração do TCC, acompanhando-o desde a elaboração do
projeto até a efetivação do trabalho de conclusão de curso.
c) trabalhar em consonância com os modelos e normas institucionalizadas, mantendo-se
especificidades a cada curso de graduação;
d) observar e fazer os orientandos cumprirem as normas deste regulamento;
e) frequentar as reuniões convocadas pelo professor de TCC a respeito do TCC;
f) indicar co-orientador quando o tema do TCC abranger outras áreas afins de
conhecimento, e quando for conveniente ao bom andamento da pesquisa, podendo ser o
mesmo de qualquer instituição com o consentimento do Coordenador de TCC;
g) participar como membro da banca examinadora das apresentações para as quais
estiver designado;
h) preencher e assinar, com os demais membros da banca examinadora, a ata final da
sessão de apresentação do TCC;
i) certificar-se da autoria dos trabalhos desenvolvidos pelos respectivos orientandos,
impedindo o andamento de trabalhos e/ou encaminhamento para apresentação em banca
daqueles que configurarem plágio parcial ou total.
§ 1º

A troca de orientador só é permitida quando outro docente assumir formalmente a

orientação, mediante aquiescência expressa do professor substituído e do professor de
TCC.
§ 2º

Deverá o professor-orientador concomitantemente ao orientando zelar pela

originalidade dos trabalhos desenvolvidos sob sua égide;
§ 3º

Uma vez detectado e comprovado o plágio o professor orientador poderá decidir

por uma das seguintes opções: a) solicitar ao acadêmico, nova versão impedindo-o da
exposição do trabalho. b) caber a reprovação do orientando.
§ 4º

O professor orientador deve comunicar o desligamento do orientando à

coordenação de TCC, se este não comparecer ao mínimo de encontros estabelecidos.

Art.10 Ao acadêmico orientando compete:
a) elaborar um projeto de pesquisa contendo as seguintes indicações: tema, delimitação
de tema, problema, justificativa, questões norteadoras ou hipóteses (facultativo) objetivo
(geral e específico), fundamentação teórica, metodologia, cronograma e bibliografia (ou
referências consultadas), tudo de conformidade com o Comitê de Ética Profissional.
b) participar de todas as reuniões oferecidas pelo grupo de pesquisa, mantendo contato
direto com o orientador e demais membros do grupo;
c) cumprir as datas e horários de entrega do Projeto Final e do TCC;
d) apresentar ao orientador e à banca material autêntico, sob pena de reprovação se
constatado plágio;
e) comparecer em dia, local e hora determinados pela Coordenação de Curso para
apresentação da versão final do seu TCC;
f) entregar à Coordenação do Curso, em datas estipuladas, três cópias impressas
(espiral) do projeto final e do TCC;
g) cumprir e fazer cumprir este regulamento.
§ 1º Cada curso de graduação deverá cumprir a alínea a, do art. 10, cap. IV.
§ 2º O orientando, a partir do momento do início de seu TCC, deverá ter no mínimo 08
(oito) encontros para orientações de conteúdo e metodologia antes da apresentação em
banca. Caso isto não seja cumprido, o professor orientador pode agir como determina o
parágrafo 4º, alínea i, do artigo 9º, Cap. IV.

Capítulo V
Da aprovação e reprovação

Art.11 A aprovação ou reprovação do acadêmico está ligada à nota atribuída pela banca
examinadora, no ato da apresentação do TCC.
§ 1º O acadêmico será reprovado também, caso não cumpra o que determina o item b, do
§ 4º, do artigo 9º, Capítulo IV.
§ 2º A nota final do acadêmico é o resultado da média aritmética das notas atribuídas
pelos membros da banca examinadora, após o momento da arguição, no ato da
apresentação.

Art.12 Para aprovação o acadêmico deve obter nota igual ou superior a 7 (sete);
Art.13 Os resultados finais, assinados por todos os membros da banca examinadora,
deverão estar registrados em atas próprias, anexadas ao TCC, bem como arquivadas na
Coordenação de Curso;
Parágrafo único: Cabe à banca examinadora preencher as atas de aprovação constando
os quesitos relativos à avaliação do TCC, desenvolvidas por cada curso de graduação.

Art.14 A banca se reserva o direito de exigir alterações no TCC, quando julgar
necessárias;
Parágrafo Único: Neste caso, a nota será atribuída no momento da entrega do TCC
alterado, no prazo de até 10 dias (úteis) a partir da data da defesa;
Art.15 Entregues as novas cópias do TCC, já com as alterações realizadas, ratifica-se a
nota, inexistindo nova apresentação oral;
Art.16 Em caso de cursos de graduação que contenham etapas diferentes para o TCC, o
acadêmico não poderá defendê-lo se não cumprida a etapa inicial de acordo com a matriz
curricular do Curso de Graduação.
Art.17 O acadêmico que não entregar o TCC nos prazos determinados por cada
Coordenação de Curso, ou que não se fizer presente para a apresentação oral sem
justificativa na forma da legislação em vigor, estará automaticamente reprovado no TCC;
Art.18 O acadêmico que entregar um TCC comprovadamente plagiado será advertido
pelo orientador que deverá agir de acordo com o que estabelece o parágrafo 3º, do artigo
9º, Capítulo IV;
Parágrafo único: será considerado plágio o uso indevido de transcrições literais de obras
ou referências bibliográficas que, de forma direta ou indireta, deixem de ser referenciadas.
Art.19 Compete aos colegiados dos cursos analisarem prováveis recursos das avaliações
finais;
Art.20 Não há recuperação da nota final atribuída ao TCC em banca. Como tal, a
aprovação ou reprovação é definitiva;

Art.21 Se reprovado, fica a critério do acadêmico continuar ou não com o mesmo tema e
com o mesmo orientador, caso este julgue conveniente;
Parágrafo Único: Em caso de mudança de tema, o acadêmico deve reiniciar o processo
de produção do TCC desde a elaboração do projeto até à sua versão definitiva.
Art.22 Ao acadêmico cujo TCC tenha sido reprovado é vedada a apresentação de novo
TCC, qualquer que seja a alegação, no semestre da reprovação.

Capítulo VI

Da Banca Examinadora
Art.23 O TCC é apresentado pelo acadêmico perante banca examinadora composta pelo
professor orientador (presidente da mesa) e por dois outros professores, sendo um
obrigatoriamente do Curso de Graduação, facultando-se a possibilidade do 2º. professor
ser de outro órgão da FAROL, desde que tenha afinidade com o tema desenvolvido e sem
ônus para a Instituição e em não havendo professores suficientes.
Parágrafo Único. A escolha das bancas examinadoras para apresentação dos Trabalhos
de Conclusão de Curso, fica sob a responsabilidade do Coordenador de Curso, que deve
indicar a sua constituição de acordo com a área de afinidade aos temas.
Art.24 A banca examinadora somente poderá executar os seus trabalhos com três
membros presentes, sendo um deles o professor orientador, podendo admitir um quarto
membro convidado.
§ 1º. O não comparecimento de algum dos membros indicados inicialmente para banca
examinadora deverá ser comunicado, por escrito, ao Coordenador do Curso, e nova data
para apresentação deverá ser marcada.
§ 2º. O co-orientador tem sua permanência em banca permitida, mas é lhe vedada sua
participação na nota, bem como influência em relação aos outros membros componentes
em suas avaliações.

Art.25 Todos os professores dos Cursos da FAROL podem ser convocados para orientar
os Trabalhos de Conclusão de Curso, bem como participar de bancas examinadoras, de
acordo com as áreas do conhecimento e disponibilidade de datas e horários.
Art.26 Dá-se a qualificação do TCC pela orientação efetuada pelo professor designado
para esse fim, sem necessidade de banca específica.

Capítulo VII
Da apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso
Art.27 As sessões de apresentação são públicas.
Art.28 A Coordenação de Curso deve elaborar o calendário semestral fixando prazos
para a entrega dos Projetos Finais dos Trabalhos de Conclusão de Curso, dos próprios
Trabalhos de Conclusão de Curso, designação das bancas examinadoras, horários e
locais para as suas apresentações.
Art.29 Os membros das bancas examinadoras, a contar da data de sua designação, têm
o prazo de 20 (vinte) dias para procederem à leitura dos Trabalhos de Conclusão de
Curso.
Art.30 Na apresentação, o acadêmico tem até 20 (vinte) minutos para exposição do seu
trabalho. Cada componente da banca contará com 05 (cinco) minutos para fazer a sua
arguição caso julgue relevante, e o acadêmico disporá de 5 (cinco) minutos para
responder a cada um dos examinadores.
Art.31 Ao término da data limite para a entrega das cópias dos Trabalhos de Conclusão
de Curso, a Coordenação de Curso deve divulgar a composição das bancas
examinadoras, os horários e os locais destinados às suas apresentações.
Art.32 A atribuição das notas dar-se-á após o encerramento das arguições e às suas
respostas, considerando-se os quesitos padronizados (em anexo).
§ 1º

Cada quesito terá pesos variando de 0 (zero) a 10 (dez).

§ 2º

A nota final do acadêmico é o resultado da média aritmética das notas atribuídas

pelos membros da banca examinadora em cada um dos quesitos definidos.

Art.33 A banca examinadora, pode solicitar ao acadêmico que reformule aspectos de seu
TCC, após a apresentação.
§ 1º. O professor orientador será responsável pelo acompanhamento das reformulações
solicitadas pela banca do TCC, caso exista consenso.
§ 2º. O prazo para apresentação das alterações sugeridas, caso acatadas pelo professor
orientador é de, no máximo, 10 (dez) dias úteis a partir da data de apresentação, devendo
solicitá-las ao acadêmico e apresentar uma nova versão ao professor de TCC, sem
necessidade de nova apresentação oral do Trabalho de Conclusão de Curso, mas
apreciado pelos membros da banca examinadora, lavrando-se a respectiva ata.
Art.34 A banca examinadora pode reunir-se antes da sessão de apresentação pública e,
se a maioria decidir, devolver o TCC para reformulações. Neste caso, o acadêmico não
irá para a apresentação.
Parágrafo Único: cabe à Coordenação do Curso determinar uma nova data de
apresentação oral do Trabalho de Conclusão de Curso.
Art.35 As atas apensas aos Trabalhos de Conclusão de Cursos, devem ser assinadas por
todos os membros da banca examinadora.
Parágrafo Único: compete ao Colegiado do Curso analisar prováveis recursos dos
resultados das bancas. Caso não consiga solucionar o problema, deverá ser acionada a
Direção Acadêmica.

Capítulo VIII
Da entrega do Trabalho de Conclusão de Curso
Art.36 O TCC deverá possuir a natureza determinada pelas Coordenações de Cursos e
estrutura regida pelo Manual da instituição e normas da ABNT, SBC, e APA, levando-se
em conta as especificidades de cada graduação, anexadas a este regulamento.
Art.37 O Trabalho de Conclusão de Curso deve ser encaminhado à Coordenação de
Curso para os trâmites necessários à sua avaliação.
§ 1º Em 3 (três) cópias encadernadas com em espiral transparente;
§ 2º Com estrutura e lay-out determinado e pelas normas padronizadas do Manual de
Normas da Instituição, bem como atendendo às determinações essenciais da ABNT;
§ 3º No prazo de até 20 dias antes das datas de apresentação, para distribuição e leitura
pelas bancas examinadoras;

§ 4º Caso não haja a entrega do TCC dentro do prazo estipulado e divulgado
previamente, o acadêmico será considerado reprovado nesta etapa, devendo reiniciar o
processo de acordo com os trâmites deste regulamento;

Art.38 Após a aprovação pela Banca Examinadora, o acadêmico terá 05 (dez) dias úteis
contados a partir do dia posterior, para entrega da versão definitiva;
§ 1º A versão definitiva deverá ser encadernada em capa dura na cor adotada pelo seu
curso de graduação, em letras douradas e lombada com título e autor, seguindo normas
de editoração e formatação da ABNT e aquelas emanadas do Manual de TCC;
§ 2º A entrega da versão definitiva do TCC é requisito para a colação de grau e deve ser
efetuada para ratificação da nota.

Capítulo IX
Das disposições gerais e transitórias
Art.39 O presente Regulamento tem por finalidade normatizar as atividades relacionadas
com o TCC dos cursos de graduação da FAROL, indispensável para a colação de grau.
Art.40 O TCC consiste em pesquisa orientada individualmente, em qualquer área do
conhecimento determinada por cada curso de graduação.
Art.41 Compete ao Colegiado de cada curso dirimir dúvidas referentes à interpretação
deste Regulamento, bem como suprir as lacunas, expedindo os atos complementares que
se fizerem necessários.
Art.42 Na ausência de Coordenador de Curso, as atividades a ele relacionadas serão
assumidas pelo coordenador de TCC.
Art.43 Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pelo Coordenador de
Curso em primeira instância, pelo Colegiado do Curso em segunda instância e pela
Diretoria Acadêmica em última instância.

Art.44 Os projetos que envolverem procedimentos metodológicos que estejam
relacionados a experimentos com seres humanos devem ser submetidos à apreciação do
Comitê de Ética e Pesquisa, obedecendo as exigências desse. Assim, sua execução darse-á a partir da sua aprovação e do parecer do Comitê de Ética e Pesquisa.
Art.45 Este regulamento entra em vigor após aprovação pelo CEPEX, revogando-se
todas as disposições anteriores.

ANEXOS

FAROL
DIRETORIA ACADÊMICA
COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

QUESITOS
1. Relevância do assunto (contemporânea,
operativa, humana)
2. Formulação do Problema e/ou questões
norteadoras/hipóteses (conceituações e
definições, indicadores e categorias)
3. Estrutura do Trabalho (equilíbrio em
relação às partes)
3.1 Introdução (apresenta com clareza o
assunto que será desenvolvido)
3.2 Metodologia (metodologicamente correta,
descrição de instrumentos e técnicas)
3.3 Desenvolvimento (análise e discussão de

Notas

Notas

Notas

Examinador 1

Examinador 2

Examinador
3

dados)
3.3.1 Citações (uso moderado, oportunas,
esclarecedoras, fundamentam e
normatizadas)
3.4 Conclusão (considerações finais de
maneira sintética)
3.5 Referências (relação com o trabalho,
apresentação normatizada)
4. Apresentação Oral
4.1 Uso equilibrado do tempo
4.2 Recursos
4.3 Coerência nas argumentações
4.4 Domínio da norma culta (concordância
verbal e nominal)

FAROL
DIRETORIA ACADÊMICA

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA

TERMO DE CIÊNCIA SOBRE AS NORMAS/REGULAMENTOS DO
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC)

EU,

_________________________________________,

regularmente

matriculado

no

____________________

________
da

período

do

aluno

(a)

curso

de

Faculdade

de

________________________________________________ – FAROL, estou
ciente

e

concordo

com

as

normas/regulamentos

instituídas

para

o

desenvolvimento, em todas as suas etapas, do Trabalho de Conclusão de
Curso.
Outrossim, declaro ter sido orientado(a), de forma pormenorizada, a ler
e seguir tal regimento.
Por estar plenamente de acordo firmo o presente.

Rolim de Moura, _____ de ________________de _________

________________________________________
(Nome do Acadêmico e Assinatura)

DIRETORIA ACADÊMICA

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA

FAROL

TERMO DE COMPROMISSO DE ORIENTAÇÃO DE TCC

Declaro para os devidos fins que aceito orientar o acadêmico_________________
___________________________________________________________________
em relação ao seu Trabalho de Conclusão de Curso. A orientação se dará de acordo
com o Regulamento de Trabalho de Conclusão de Curso.
Nome do Orientador: ______________________________________________

Título provisório do TCC: _________________________________________
___________________________________________________________________
Data de entrega da ficha de orientação:

___/___/___

Data prevista de entrega (Projeto):

___/___/___

_______________________________
Assinatura do Professor Orientador

_____________________________
Assinatura do Discente

___________________________________

Assinatura do Coordenador de Curso

Documento assinado em três vias (Coordenador, Orientador e Acadêmico)

FAROL
DIRETORIA ACADÊMICA
COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE

Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da
pesquisa___________________________________________________________ .
Caso concorde em participar, favor assinar ao final do documento. Sua
participação não é obrigatória e, a qualquer momento, poderá desistir e retirar seu
consentimento.
Sua recusa não trará nenhum prejuízo à sua relação com o pesquisador (a)
ou com a instituição. Você receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone e
endereço do pesquisador(a) principal, podendo tirar dúvidas do projeto e de sua
participação.

NOME DA PESQUISA:
____________________________________________________________________
____
PESQUISADOR(A) RESPONSÁVEL:
____________________________________________________________________
_____
ENDEREÇO:
____________________________________________________________________
_____
TELEFONE: _____________________
PESQUISADORES PARTICIPANTES:
____________________________________________________________________
______

PATROCINADOR:
____________________________________________________________________
______
OBJETIVOS: (descrever os objetivos da pesquisa de forma clara e em linguagem
acessível aos participantes dela).

PROCEDIMENTOS DO ESTUDO: (se concordar em participar da pesquisa, você terá
que responder a um questionário sobre__________________ ou entrevista (gravada
ou não) sobre______________________). Explicar todo o procedimento que será
realizado pelo participante da pesquisa, o que é e como será realizada, para que
servirão os dados, informações e demais materiais coletados do participante na
pesquisa e seu tratamento.
RISCOS E DESCONFORTOS: (descrever os possíveis riscos que poderão vir a
ocorrer, prejuízos, desconfortos, lesões que podem ser provocadas pela pesquisa).
BENEFÍCIOS: (descrever os benefícios que poderão vir a ocorrer, decorrente da
participação na pesquisa).
CUSTO/REEMBOLSO PARA O PARTICIPANTE: Não haverá nenhum gasto com sua
participação. As consultas, exames, tratamentos serão totalmente gratuitos, não
recebendo nenhuma cobrança com o que será realizado. Você também não receberá
nenhum pagamento com a sua participação.
CONFIDENCIALIDADE DA PESQUISA: (garantia de sigilo que assegure a
privacidade dos sujeitos quanto aos dados confidenciais envolvidos na pesquisa os
dados não serão divulgados).

Assinatura do Pesquisador Responsável:

FAROL
DIRETORIA ACADÊMICA
COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA

CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO

Eu,___________________________________________________,

RG:

________, CPF:_________________, declaro que li as informações contidas neste
documento,

fui

devidamente

informado(a)

pelo

pesquisador(a)

(a)________________________________________________________
procedimentos

que

serão

utilizados,

riscos

e

desconfortos,

-

Prof.

-

dos

benefícios,

custo/reembolso dos participantes, confidencialidade da pesquisa, concordando ainda
em participar da pesquisa. Foi-me garantido que posso retirar o consentimento a
qualquer momento, sem que isso leve a qualquer penalidade. Declaro, ainda, que
recebi uma cópia deste Termo de Consentimento.

Local____________; Data___________

NOME E ASSINATURA DO SUJEITO OU RESPONSÁVEL
(menor de 18 anos):
_______________________________
_______________________________
(Nome por extenso)

(Assinatura)

FAROL
DIRETORIA ACADÊMICA
COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
FICHA DE ORIENTAÇÃO INDIVIDUAL DE TCC

Orientando:
Orientador:
Data da Orientação:
Aspectos abordados na orientação:

Solicitação para próxima orientação em ______/______/________

Bibliografias indicadas:

ATRIBUIÇÕES DOS ACADÊMICOS EM RELAÇÃO AO T.C.C.
1

Escolher a linha de pesquisa em que pretende pesquisar.

2

Contatar com professores que atuem na referida linha de pesquisa e acertar orientação.

3

Definir a temática e o cronograma para a elaboração do Projeto, juntamente com o Professor
Orientador.

4

O aluno que desenvolve atividades de Monitoria poderá redigir o TCC, sobre um tópico
relacionado à área objeto da monitoria, sendo orientado pelo professor orientador de
monitoria;

5

Participar dos encontros com o Orientador.

6

Manter contato prévio, à defesa oral, com a Banca Examinadora para os esclarecimentos do
trabalho apresentado sob a forma escrita.

7

Discutir com o Orientador os itens da avaliação crítica efetuada pela Banca Examinadora e
reformular o trabalho sob a supervisão do Professor Orientador.

8

Relatar, em sessão aberta, os resultados da pesquisa, após a aprovação da versão escrita,
conforme cronograma referido no Art. 4º, parágrafo 3º, deste regulamento.

9

Cumprir e fazer cumprir as orientações contidas neste regulamento.

ATRIBUIÇÕES DO ORIENTADOR

1

Definir e divulgar as linhas de pesquisa nas quais atua e/ou atuará.

2

Acompanhar todo o processo de pesquisa dos alunos, sugerindo, apoiando, redimensionando, quando
necessário.

3

Incentivar o gosto pela pesquisa rigorosa, que contribua para o desenvolvimento da sociedade e da
profissão.

4

Contribuir diretamente com os alunos, para a divulgação, em eventos e periódicos, dos resultados das
pesquisas realizadas.

5

Orientar o aluno monitor na realização do trabalho de conclusão de curso (TCC).

6

Informar à Coordenadoria do Curso, em tempo hábil, qualquer problema relacionado à orientação.

7

Nos casos de membros suplentes da Banca Examinadora, que são externos à FAROL, deverá ser
informado o endereço completo e/ou e-mail, para o caso de envio do trabalho ou outros contatos que se
fizerem necessários durante o processo.

8

Cumprir e fazer cumprir as orientações contidas neste regulamento.
ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA

Elementos Pré-textuais

1 Capa
2 Folha de rosto
3 Sumário

Elementos Textuais

1 Introdução
2 Justificativa

3 Objetivos
4 Referencial teórico
5 Metodologia ou Procedimentos da Pesquisa
6 Cronograma de Execução da Pesquisa

Elementos Pós-textuais

1 Referências Bibliográficas

2 Anexos:

2.1 Carta de Anuência da Instituição sediadora
2.2 Instrumento de coleta de dados
2.3 Termo de Consentimento Pós-informado para Pesquisas envolvendo seres humanos,
atendendo a Resolução CNS n°. 196/96 sobre diretrizes e normas regulamentadoras de
pesquisas envolvendo seres humanos.
2.4 Carta de encaminhamento solicitando permissão para a realização da pesquisa em
Instituições públicas e/ou privadas.

ELABORAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - TCC

Pré- textuais

1 Capa
2 Folha de rosto
3 Dedicatória (opcional)
4 Agradecimentos (opcional)
5 Epígrafe (opcional)
6 Sumário
7 Lista de Ilustrações (tabelas, gráficos, fotografias, quadros - utilizar normas da ABNT)
8 Resumo

*Textuais

1 Introdução
2 Justificativa
3 Objetivos
4 Marco Teórico
5 Metodologia
6 Apresentação e Discussão dos Dados
7 Conclusões ou Considerações Finais

* Os itens apresentados acima, serão ordenados de acordo com as metodologias adotadas pelos
professores Orientadores.

Pós – textuais

1 Referências Bibliográficas
2 Anexos – (incluir Parecer da Comissão de Ética e instrumento de coleta).

3 Folha em branco

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA O TRABALHO ESCRITO

1

Referencial teórico revisado (adequação, atualização, pertinência), e sua articulação com o objeto de
estudo, os objetivos da pesquisa e a metodologia.

2

Análise e discussão dos dados (forma de apresentação, consistência, clareza, articulação com o
referencial teórico).

3

Aspectos metodológicos (adequação, pertinência, respeito às normas da ABNT).

4

Clareza na forma de expressão escrita.

5

Consistência e coerência na argumentação.

6

Conclusões ou considerações finais apresentadas de forma clara, objetiva e concisa.

CRITÉRIOS PARA A APRESENTAÇÃO ORAL

1

Capacidade de síntese.

2

Clareza e objetividade na comunicação.

3

Adequada utilização de recursos audiovisuais.

4

Cumprimento do tempo estipulado.

5

Criatividade.

3.11 - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO
DE EGRESSOS - SAE
O Sistema de Acompanhamento de Egressos – SAE, objetiva o levantamento de dados
e informações dos alunos concluintes, dos Cursos de Graduação. Os dados serão coletados
através de inquéritos aplicados presencialmente, no último período do curso e posteriormente on
line.
O trabalho reproduzirá e desenvolverá alguns aspectos preliminares de pesquisa
longitudinal que pretende, sistematicamente, subsidiar o SAE e gradativamente envolver alunos
de todos os Cursos da FAROL.
Inaugura-se uma linha permanente de estudos e análises sobre alunos e ex-alunos,
objetivando:
a) avaliar a qualidade do ensino e adequação dos currículos;
b) levantar e analisar trajetórias profissionais;
c) levantar e avaliar situações profissionais.
Constituem propósitos do SAE / FAROL:

 Caracterizar o perfil do egresso para subsidiar o aperfeiçoamento e desenvolvimento
curricular;
 Possibilitar a criação de uma base de dados, com informações atualizadas dos
egressos;
 Promover um relacionamento contínuo entre a FAROL e seus egressos, visando o
aperfeiçoamento profissional;
 Acompanhar e discutir a carreira dos egressos;
 Fidelizar o relacionamento entre o egresso e a FAROL.
O SAE analisará dados demográficos, informações sobre condições de trabalho,
indicadores de avaliação do curso frequentado e expectativas profissionais e acadêmicas dos
egressos entre outros. Síntese dos dados será divulgada no site - www.farolrm.com.br.
Aspectos Metodológicos
Em atenção aos objetivos do SAE, iniciada pela inserção dos egressos, será adotada uma
abordagem teórico-empírica, com aplicação de questionário cuja cópia encontra-se em anexo. O
instrumento de coleta dos dados foi construído especialmente para esta investigação, sendo
orientado pelos propósitos do estudo.

REGULAMENTO DOS CURSOS DE PÓSGRADUAÇÃO
REGULAMENTO DOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU
TÍTULO I
DOS OBJETIVOS

Art. 1º. Os Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu, da Faculdade de Rolim de Moura –
FAROL, abertos à matrícula de candidatos graduados em nível superior, têm por objetivo atualizar
e melhorar conhecimentos e técnicas de trabalho e preparar especialistas em setores específicos
de estudo.
Art. 2º. Os Cursos de Especialização poderão ser de qualificação de docentes para o
magistério ou de caráter predominantemente profissionalizante.

TÍTULO II
DA ADMINISTRAÇÃO
Art. 3º. Os Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu da FAROL, serão administrados por uma
Comissão de Pós-Graduação (CPG), composta pelo:
I – Diretor da FAROL, seu Presidente;

II – Coordenador Pós-Graduação;
III – Um Coordenador de Curso de Pós-Graduação, eleito entre seus pares;

IV – Um representante docente eleito entre seus pares;
V – Um representante discente eleito entre seus pares.

§ 1º - Os membros da CPG, previstos nos incisos II, III, IV e V, serão eleitos entre seus pares.
§ 2º - O mandato dos membros da CPG, será de 2 (dois) anos, sendo permitida sua recondução.
§ 3º- Os Coordenadores de Cursos de Pós-Graduação poderão participar das reuniões da CPG,
com direito de voz.
Art. 4º. A CPG, com funções normativas e deliberativas, tem além das atribuições previstas
na legislação em vigor, as seguintes funções:
I - aprovar normas e diretrizes gerais para o bom funcionamento do Curso;
II - assessorar o Coordenador de Curso nas decisões relativas à vida acadêmica dos corpos
docente e discente;
III - analisar e emitir parecer sobre aproveitamento, equivalência dispensa e convalidação de estudos;

IV - referendar as Bancas Examinadoras de Trabalho de Conclusão de Curso - TCC;
V - propor normas para o funcionamento do Curso e modificar as existentes, caso
necessário ou justificado;
VI - propor sobre a distribuição de bolsas de estudo, quando for o caso;
VII - acompanhar as atividades do Curso, dando ciência das principais decisões tomadas.
Art. 5º. As atividades acadêmicas de cada Curso serão administradas pelo Coordenador do
Curso, indicado pelo Diretor da FAROL e designado pelo CONDEF.
§ 1º - O mandato do Coordenador do Curso, coincidirá com o período de duração do mesmo.
§ 2º - O Coordenador de Curso será, preferencialmente, docente da FAROL, e possuidor, no
mínimo, de título de Especialista.
Art. 6º. São atribuições do Coordenador de Curso:
I - convocar e presidir as reuniões dos Docentes participantes do Curso;
II - coordenar a execução programática do Curso, adotando, em entendimento com os
docentes, medidas necessárias ao seu desenvolvimento;
III - exercer a direção administrativo-acadêmica do Curso;
IV - cumprir às decisões da CPG;
V - submeter à CPG os planos de ensino, seminários e outras atividades inerentes ao
Curso;
VI - elaborar o horário de aulas junto aos Docentes participantes do Curso;
VII - elaborar a relação de professores orientadores;
VIII - solicitar à CPG bolsas de estudo, quando for o caso;
IX - indicar, juntamente com o professor orientador, membros para composição de Bancas
Examinadoras de TCC;
X - representar o Curso onde e quando se fizer necessário;
XI - encaminhar pedidos de auxílio financeiro e despesas de acordo com a previsão
orçamentária do Curso à CPG;
XII - participar das reuniões da CPG.
TÍTULO III

CAPÍTULO I
DA INSTALAÇÃO

Art. 7º. A FAROL instalará Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu mediante proposta dos
Coordenadores dos cursos de Graduação e/ou Coordenador de Pós Graduação.
§ 1º - Cada Coordenador de graduação, poderá propor a criação de Curso(s) de Pós-Graduação
Lato Sensu, envolvendo, inclusive, outros cursos, conforme as especializações existentes.
§ 2º - A proposta de instalação de Curso(s) de Pós-Graduação Lato Sensu deverá observar os
seguintes procedimentos:
I – elaboração do projeto com assessoria da Coordenadoria de Pós-Graduação;
II – aprovação pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPEX)
Art. 8º. O Curso só poderá iniciar suas atividades após a aprovação do CEPEX, e o projeto
deverá conter:
I - justificativa e objetivos, demonstrando sua relevância na(s) área(s) de conhecimento
envolvida(s) e sua expectativa de contribuição;
II - organização curricular com ementas, bibliografia, carga horária e número de créditos
correspondentes, bem como o caráter obrigatório ou optativo de cada disciplina;
III - relação dos docentes responsáveis pelas disciplinas, acompanhadas dos Curriculum
vitae resumidos, bem como dos termos de aceite de tal incumbência;
IV - indicação dos recursos financeiros, físicos, materiais e humanos que atenderão as
necessidades do Curso;
V - número mínimo e máximo de vagas e critérios de seleção.

CAPÍTULO II
DOS ASPECTOS LEGAIS

Art. 9º. Os cursos de Pós-Graduação da FAROL estão previstos em seu Regimento Interno da
FAROL, Título III, Seção III.
Art. 10. A Deliberação sobre a criação de Cursos de Pós-Graduação é autorizada pelo CONDEF,
previsto no Capítulo I, Seção I, do Regimento Interno.
Art. 11. A Comissão de Pós-Graduação da FAROL oferece Cursos voltados à especialização
profissional e capacitação de docentes de acordo com a Resolução nº 01, de 03/04/2001 CNE (DOU
09/04/2001).

CAPÍTULO III
DA ESTRUTURA CURRICULAR

Art. 12. A estrutura curricular dos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu se constituirá de
disciplinas ministradas sob a forma de preleção, seminários, discussão em grupos e/ou outros
procedimentos didáticos.
Art. 13. Cada disciplina terá uma carga horária expressa em créditos.

Art. 14. O currículo do Curso será composto por um conjunto de disciplinas caracterizadas
pelo código, denominação, carga horária, número de créditos, ementa, bibliografia e docente(s)
responsável(veis).
Art. 15. Os Cursos estruturam-se de forma a exigir Trabalho de Conclusão de Curso - TCC.

CAPÍTULO IV

DO CORPO DOCENTE
Art. 16. O corpo docente dos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu será constituído por
professores permanentes, participantes e visitantes.
Art. 17. A qualificação mínima exigida para o corpo docente dos Cursos de Pós-Graduação
Lato Sensu é o título de Especialista.
§ 1º - O número de docentes titulados de Mestre respeitará a legislação vigente.
§ 2º - Na apreciação da qualificação dos portadores de título de Especialista, será levado em
consideração o Curriculum vitae do professor, em função de sua adequação ao Curso e ao
programa da disciplina pela qual será responsável, além de sua produção científica.
§ 3º - A aprovação do professor portador do título de Especialista somente terá validade para o(s)
Curso(s) de Especialização para o(s) qual(is) tiver sido aceito.
TÍTULO IV
DO CORPO DISCENTE

CAPÍTULO I
DA INSCRIÇÃO
Art. 18. A inscrição para seleção aos Cursos de Especialização será aberta a graduados em Curso
Superior.

Parágrafo único. No ato da inscrição o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:
a)
diploma ou certificado de graduação ou atestado que deverá concluir a graduação
até a data da matrícula;
b)
histórico escolar:
c)
curriculum vitae documentado;
d)
requerimento de inscrição fornecido pela CPG;
e)
comprovante de recolhimento da taxa correspondente.
CAPÍTULO II

DA SELEÇÃO
Art. 19. A seleção dos candidatos estará a cargo da Comissão de Seleção, sob a supervisão da
Coordenadoria de Pós-Graduação, e será realizada através de análise de Curriculum Vitae, entrevista ou
outro critério que venha a ser solicitado pela referida Comissão.

CAPÍTULO III
DA MATRÍCULA

Art. 20. Terão direito à matrícula nos Cursos de Especialização os candidatos inscritos que
forem aprovados e classificados no processo de seleção, desde que não ultrapasse o número
máximo de vagas ofertadas.

Art. 21. No ato da matrícula os alunos selecionados deverão apresentar:
a) formulário de matrícula devidamente preenchido;
b) ficha de dados pessoais contendo: CPF, RG, título de eleitor e
certificado de reservista;
c) certidão de nascimento ou casamento;
d) 2 (duas) fotos 3 x 4;
e) diploma de graduação ou certificado de conclusão do curso de
graduação;
f) histórico escolar.
Art. 22. Os alunos matriculados serão classificados nas seguintes categorias:
I - aluno regular, aprovado no exame de seleção, matriculado no Curso de Especialização,
com obediência a todos os requisitos necessários à obtenção dos certificados correspondentes;
II - aluno especial, matriculado em disciplinas isoladas do Curso.

Parágrafo único. A matrícula de alunos especiais ocorrerá mediante requerimento à
Coordenação do Curso, desde que, nesta categoria, o aluno não curse mais que 1/3 dos créditos
exigidos.
Art. 23. O aluno regularmente matriculado em um Curso de Pós-Graduação Lato Sensu da
FAROL poderá se matricular em disciplinas de outros Cursos desta Instituição, mediante
requerimento aprovado pelos Coordenadores dos Cursos envolvidos.
§ 1º - O aluno especial poderá concluir o Curso após ingresso como aluno regular, através de
processo de seleção.
§ 2º - Uma vez enquadrado na categoria de aluno regular, através de processo de seleção, seu
tempo como aluno especial não será contado para efeito de verificação do cumprimento dos
prazos para obtenção do título de Especialista.
Art. 24. O aluno que não desejar continuar o Curso poderá solicitar, a qualquer tempo, o
cancelamento de matrícula, mediante comprovação do adimplemento proporcional dos créditos
cursados até a data do pedido de cancelamento.

TÍTULO V
DAS NORMAS ACADÊMICAS

CAPÍTULO I
DA DURAÇÃO

Art. 25. A duração mínima dos Cursos de Especialização será de 360 (trezentas e
sessenta) horas/aula, não computado o tempo de estudo individual ou em grupo sem assistência
docente, incluindo iniciação à pesquisa.
Art. 26. Os Cursos poderão ser ministrados em um ou mais períodos, inclusive com
calendário especial.
CAPÍTULO II
DA FREQUÊNCIA

Art. 27. A frequência às aulas teóricas e/ou práticas, seminários ou outras atividades
didáticas oficializadas e programadas constituirá aspecto obrigatório na verificação do rendimento
escolar.
Parágrafo único. O crédito só será concedido ao aluno que, satisfeitas as demais exigências,
tiver um mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) de frequência às aulas dadas em cada
disciplina, vedadas o abono de faltas.
CAPÍTULO III
DOS CRÉDITOS

Art. 28. O crédito-aula de Pós-Graduação corresponde a 15 (quinze) horas / aula.
Parágrafo único. Na estrutura curricular dos Cursos de Especialização será fixado o
número de créditos a ser distribuídos para cada disciplina, bem como o número de créditos
exigidos, respeitada a exigência mínima de 24 (vinte e quatro).
Art. 29. Os créditos obtidos em disciplinas em nível de Pós-Graduação, ofertadas pelos
cursos da FAROL, poderão ser aceitos com o conceito correspondente, a critério da CPG.
Art. 30. Os créditos em disciplinas cursadas em nível de Pós-Graduação em outras
Instituições poderão ser aceitos, com os créditos correspondentes, a critério da CPG, exigidos
para candidatura ao Curso de Especialização.

CAPÍTULO IV
DA AVALIAÇÃO

Art. 31. O aproveitamento será avaliado por meio de provas, trabalhos escolares,
seminários e outras formas de avaliação de acordo com a programação do professor responsável
pela disciplina.
Art. 32. A cada verificação de aprendizagem, será atribuída uma nota, expressa em grau de
zero a dez.
Art. 33. Além da frequência obrigatória às aulas será condição para que o aluno seja
considerado aprovado em uma disciplina a obtenção de conceito final igual ou superior a 7,0
(sete).

Art. 34. Será desligado do Curso de Pós-Graduação o aluno que obtiver conceito final
inferior a 7.0 (sete) em 3 (três) ou mais disciplinas.
CAPÍTULO V
DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Art. 35. Os Cursos de Especialização deverão, obrigatoriamente, exigir Trabalho de
Conclusão de Curso e deverão observar entre outras, as seguintes normas específicas:
I - deverá focalizar um tema ligado aos conteúdos do Curso e em consonância com os
objetivos do mesmo;
II - deverá ser orientado, preferencialmente, por docentes que tenham ministrado disciplinas
específicas do Curso;
III - o orientador deverá possuir titulação mínima de Mestre, sendo que cada orientador
poderá orientar, no máximo, 20% do total de alunos matriculados no curso;
IV – em casos devidamente justificados pela Coordenação do Curso, poderá ser indicado
um co-orientador, aprovado pela CPG, com titulação mínima de Especialista.
Art. 36. O trabalho de conclusão de curso deverá ser entregue na CPG em data
previamente determinada pela Coordenação do Curso.
Parágrafo único. O prazo de entrega poderá ser prorrogado por solicitação do aluno,
devidamente justificado, ouvido o orientador e a Coordenação do Curso, mediante aprovação da
CPG.

Art. 37. Os alunos que solicitarem prorrogação de prazo para entrega do trabalho de
conclusão de curso e obtiverem parecer favorável, poderão receber o atestado de conclusão dos
créditos.
Art. 38. O aluno que não entregar o trabalho de conclusão de curso, ou nela for reprovado,
poderá requerer somente o atestado de conclusão de disciplinas do Curso de Especialização.

CAPÍTULO VI
DA BANCA EXAMINADORA

Art. 39. O trabalho de conclusão de curso será julgado por uma Banca composta de 3 (três)
docentes indicadas pela CPG, devendo participar obrigatoriamente o professor orientador.
Art. 40. A Banca deverá avaliar o trabalho de conclusão de curso no prazo máximo de 60
(sessenta) dias, a contar da data de homologação da mesma.
Art. 41. Será aprovado, no trabalho de conclusão de curso, o aluno que obtiver a média mínima 7,0
(sete).

Parágrafo Único. Caso a Banca recomende que o trabalho de conclusão de curso seja
reformulado, o aluno terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias para cumprir esta exigência.

CAPÍTULO VII
DOS TÍTULOS
Art. 42. Cumpridas as demais exigências deste Regulamento são condições para que o
aluno se qualifique para concessão do título de especialista:
I – completar o número de créditos exigidos pelo Curso;
II – obter a média global acumulada igual ou superior à nota 7,0 (sete);
III – apresentar e ter aprovado o trabalho de conclusão de curso.
CAPÍTULO VIII
DO DESLIGAMENTO

Art. 43. O desligamento da Pós-Graduação ocorrerá por:
I – não cumprimento dos prazos previstos neste Regulamento;
II – abandono do curso ou falta de rendimento escolar, mediante justificativa da
Coordenadoria do Curso;
III – reprovação em 3 (três) ou mais disciplinas;
IV – cancelamento de matrícula;
V – reprovação no trabalho de conclusão de curso.
TÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 44. Caberá ao CEPEX decidir sobre os casos omissos e os recursos interpostos em
decorrência da aplicação do presente Regulamento.

4. INFRA-ESTRUTURA

4.1 ESPAÇO FÍSICO E ÁREA CONSTRUÍDA
A FAROL dispõe de uma área física de 3.991,30m² de área construída e encontra-se em
construção ainda uma área de 2.289,80m2.

Embora tenha ampliado, consideravelmente, sua área construída no período de 20042008, passando de 1.200m2 para 6.281,30m2, a FAROL precisa expandir os seus espaços físicos
em função do aumento da demanda dos diferentes segmentos da Instituição.
A expansão do número de vagas dos cursos de Graduação e Pós-Graduação, ocorridas
nos últimos anos, bem como o incremento feito nas atividades de pesquisa e extensão, requerem
novos espaços. Para enfrentar tal situação, a FAROL tem procurado fontes de recursos
alternativos, que possam viabilizar a expansão de sua área física, o que vem sendo feito, com
considerável presteza.

FACULDADE DE ROLIM DE MOURA
ÁREA DE TERRENO (m²)

60.000

ÁREA CONSTRUÍDA (m²)

6.281,00

ÁREA EM CONSTRUÇÃO (m²)

2.289,80

4.1.1 INFRAESTRUTURA ACADÊMICA
A infraestrutura acadêmica disponível pela FAROL, compreende as instalações destinadas
às aulas teóricas (salas de aulas) e aos laboratórios.

4.1.1.1 Salas disponíveis para aulas teóricas de acordo com a capacidade de alunos
As salas de aulas no total de 22, apresentam capacidade total para 1.130 alunos.
Considerando-se que as aulas são ministradas no turno noturno, mas há planos para
oferecermos alguns cursos nos turnos matutino e vespertino, a capacidade instalada total será de
3.390 alunos.

DISCRIMINAÇÃO

QUANTIDADE

METRAGEM

Salas para 50 alunos

18

8 x 8 = 64m²

Salas para 80 alunos

04

12 x 8 = 96m²

Auditório para 330 alunos

01

20 x 20 = 400m²

4.1.1.2 Laboratórios de ensino, pesquisa e prestação de serviços à
comunidade

As IES estão conscientes de que seu papel é fundamental para superação dos problemas
nacionais e, sobretudo, para a busca por sociedades mais justas. É inconcebível qualquer tipo de
crescimento, sem grandes investimentos, e um importante segmento da mesma refere-se a
estrutura física e aplicabilidade dos laboratórios da Instituição.
A FAROL possui uma pluralidade de laboratórios, com aplicações diversas, que buscam
estar em consonância com a demanda dos cursos de graduação que os utiliza, e também com as
atividades de pesquisa e ainda com os serviços comunitários e sociais prestados pela Instituição,
sobretudo à população menos assistida.
É importante observar que neste item “laboratórios”, como mencionado anteriormente, a
FAROL, apresenta características bastante diversificadas pelo fato da Instituição atender aos
cursos de graduação nas diversas áreas do conhecimento. Portanto, verifica-se, sobretudo o
Laboratório de Anatomia e o Biotério, específicos do curso de Psicologia, além da utilização
comum dos Laboratórios de Informática que têm por finalidade oferecer apoio ao ensino, pesquisa
e extensão, propiciando suporte e treinamento aos usuários, disponibilidade de equipamentos e
softwares para aulas práticas (Laboratório Contábil) e disponibilizando acesso a internet para os
usuários. Como também serão verificados, os equipamentos e infraestrutura de tais laboratórios,
excedem o uso exclusivo por um determinado curso, prestando-se a variados cursos da
Instituição. As instalações e configurações dos computadores buscam atender as necessidades
de uso. Buscou-se incluir, ainda neste segmento, o acervo de computadores e adicionais, das
bibliotecas, incluindo o público alvo e horários de atendimento. Alguns outros Laboratórios
apresentam características de serviço, ou seja, prestam-se à atendimento comunitário nos
períodos matutino e vespertino, como os Laboratórios de Informática, o Serviço de Apoio
Psicopedagógico - SAPP, Sala de Psicodiagnóstico e a Empresa Júnior – FAROL Júnior.

NOME DO

ÁREA DE

LABORATÓRIO

CONHECIMENTO

ÁREA
FÍSICA

EQUIPAMENTOS PARA
USO

(M²)

ACADÊMICO

CAPACIDADE

TURNO DE

ATENDIMENTO

FUNCIONAMENTO

NÚMERO DE
ALUNOS

M

V

Computador 32 UN,
Processador Semprom 30,
512mb memória, HD 80
GB, Cadeiras 72 UN, TV
01UN, CPU 32UN,
NOBREAK 18 UN,
Laboratório de

Informática

8 X8

Informática I
64M²

NOME DO

ÁREA DE

LABORATÓRIO

CONHECIMENTO

Laboratório de
Informática II

SWITH 01UN, Mesa para
Computador 32 UN,
Monitor 32UN, Cadeiras
62UN, Ar Condicionado
42000 Btu´s 01UN.

ÁREA
FÍSICA

EQUIPAMENTOS PARA
USO

(M²)

ACADÊMICO

8 X8
Informática

Computador 31 UN,
Celeron D 2.66, 256mb
memória, HD 80 GB,
Monitor 31UN, CPU 31UN,
Mesas para Computadores
30 UN, SWITH 02UN, Ar
Condicionado 42000 Btu´s
01UN, NOBREAK 18UN,
Cadeiras 43UN, Aparelho
de Fax 01 UN, Quadro
branco 01UN.

N

X

60

CAPACIDADE

TURNO DE

ATENDIMENTO

FUNCIONAMENTO

NÚMERO DE
ALUNOS

M

V

N

X

60

64M²

NOME DO

ÁREA DE

LABORATÓRIO

CONHECIMENTO

ÁREA
FÍSICA

EQUIPAMENTOS
PARA USO

(M²)

ACADÊMICO

CAPACIDADE

TURNO DE

ATENDIMENTO

FUNCIONAMENTO

NÚMERO DE
ALUNOS

M

V

N

Laboratório de
Informática III

8 X8
Informática
64M²

Computador 13 UN,
Intel core 2 quad,,4gb
memória, HD 500 GB,
Monitor 13UN, CPU
13UN, Mesas para
Computadores 13 UN,
SWITH 01UN, Ar
Condicionado 18000
Btu´s 01UN,
NOBREAK 13UN,
Cadeiras 43UN,
Quadro branco 01UN.

NOME DO
LABORATÓRIO

ÁREA DE
CONHECIMENTO

Laboratório de
Anatomia

EQUIPAMENTOS
PARA USO

(M²)

ACADÊMICO

8 x 10
Anatomia
Humana

NOME DO

ÁREA DE

LABORATÓRIO

CONHECIMENTO

Biotério

ÁREA
FÍSICA

Anatomia e
Fisiologia

80m²

Mesas Grande
04UN, Bancada
04UN, Armário
01UN, Ar
Condicionado
42000 Btu’s, 01UN,
Caixa de
Skinner10UN,
Tamborete 55UN,
01 Kit Completo de
Anatomia Humana

ÁREA
FÍSICA

EQUIPAMENTOS
PARA USO

(M²)

ACADÊMICO

4x8

Mesa 01UN,
Armário 01UN,
Estante de Aço
01UN,Cadeira
01UN, Ar
Condicionado
01UN, Mesa
Redonda 01UN,
Gaiolas 40UN
Pequenas e 10
Gaiolas Grande e
um Banheiro de 6m²

X

60

CAPACIDADE

TURNO DE

ATENDIMENTO

FUNCIONAMENTO

NÚMERO DE
ALUNOS

M

V

N
X

55

CAPACIDADE

TURNO DE

ATENDIMENTO

FUNCIONAMENTO

NÚMERO DE
ALUNOS

M

V

N

X

50

32m²

TURNO DE
NOME DO

ÁREA DE

LABORATÓRIO

CONHECIMENTO

ÁREA
FÍSICA

EQUIPAMENTOS PARA
USO

(M²)

ACADÊMICO

CAPACIDADE
ATENDIMENTO

Computador 01 UN,
Processador Semprom 30,
512mb memória, HD 80
GB, CPU 01UN,
NOBREAK 01UN,

SAPP – Serviço
de Apoio
Psicopedagógico

--------

4X3

12m²

SWITH 01UN, Mesa para
Computador 01 UN, mesa
01UN, Monitor 01UN,
Cadeiras 06UN, Ar
Condicionado 7000 Btu´s
01UN.

FUNCIONAMENTO

-----

M

V

N

X

X

X

TURNO DE
NOME DO

ÁREA DE

LABORATÓRIO

CONHECIMENTO

ÁREA
FÍSICA

EQUIPAMENTOS PARA
USO

(M²)

ACADÊMICO

CAPACIDADE
ATENDIMENTO

Computador 01 UN,
Processador Semprom 30,
512mb memória, HD 80
GB, CPU 01UN,
NOBREAK 01UN,

Sala de
Psicodiagnóstico

Psicologia
Experimental

5X7

35m²

SWITH 01UN, Mesa para
Computador 01 UN, mesa
01UN, Monitor 01UN,
Cadeiras 05UN, Ar
Condicionado 7000 Btu´s
01UN, Armário 01 UN,
Brinquedos variados, Sofá
03 UN, Cadeiras em
longarina 10UN.

FUNCIONAMENTO

-----

M

V

N

X

X

X

TURNO DE

4.3 SISTEMA DE BIBLIOTECA DA
FAROL
Os recursos de informação têm hoje um conceito abrangente que deve ser entendido
dentro de uma perspectiva tecnológica para o setor.
Uma unidade de informação produz desde boletins informativos, cursos, eventos, bases de
dados, catálogos e cadastros, manuais técnicos, perfis tecnológicos e livros, sumários correntes,
vídeos, vocabulários controlados, relatórios de diagnósticos setoriais e empresariais.
É papel da Biblioteca, como centro de documentação e informação, oferecer serviços de
fornecimento de documentos, iniciação científica bibliográfica, serviço de informação referencial

(respostas rápidas) e de extensão tecnológica e outros, dentro de um modelo de organização
voltada para o cliente, com uma estrutura interna capaz de propiciar o pleno cumprimento de suas
funções.
A instalação física da Biblioteca “Jorge Amado” localiza-se no subsolo, e em razão de sua
importância, no local onde se concentra os Laboratórios de Informática I e II, Laboratório de
Anatomia, Biotério, Auditório, com área total construída de 208,0m 2, distribuídos em: Instalações
para acervo 128m²; Instalações para estudos individuais 02 salas de 16m² e Instalações para
estudo em grupo 64m².

4.3.1 - Expansão de acervos

A Biblioteca é considerada como Unidade 0rçamentària da Instituição, dotada de recursos
orçamentários próprios para desenvolvimento, manutenção e conservação de coleções e
formação de novos acervos, acompanhando a própria evolução dos conhecimentos científicos da
área, dos novos métodos de ensino e as novas tecnologias.
O aspecto qualitativo dos acervos deve ser avaliado pelos especialistas da área na
instituição, com o acompanhamento da literatura especializada existente e produzida, adaptandose às características do curso, às condições de acesso dos estudantes a essa literatura quanto ao
domínio de línguas, terminologias e disponibilidade dos serviços da bibliografia necessária.
A Política de Aquisição de acervos determinar-se-á pelos aspectos qualitativos e
quantitativos, possibilitando acesso à bibliografia básica do Curso, em número e conteúdo.

EXPANSÃO - LIVROS
ANO

TITULO

EXEMPLARES

2004

140

700

2005

320

1.703

2006

453

2.080

2007

380

2.230

2008*

180

1.280

2009

720

3.200

2010

1.100

4.380

2011

780

2.740

2012

1.030

5.400

2013

500

2.000

TOTAL

Acervo
2013,

23.913

corresponde as aquisições ocorridas até o mês de dezembro.

4.3.1.1 - Acervo
O acervo para atendimento às necessidades de documentação e informação dos Cursos
devem ser constituído de livros básicos e complementares da área profissional para as disciplinas
da estrutura curricular, periódicos especializados, obras de referência e materiais especiais.

4.3.1.2 - Expansão de Acervos dos Cursos

A Política de Aquisição de acervos determinar-se-á pelos aspectos qualitativos e
quantitativos, possibilitando acesso à bibliografia básica do Curso, em número e conteúdo.
A ampliação do acervo do Curso ocorrerá gradativamente de acordo com o cronograma de
aquisição apresentado abaixo, que corresponde à seguinte evolução percentual de exemplares:
ocorrerá gradativamente de acordo com o crescimento do número de alunos e a necessidade de
atualização do acervo da área, com planejamento de expansão superior a 20% anual, em títulos
novos, edições novas e número de exemplares básicos e complementares.
A política de atualização gira em torno de:

a)

Solicitação de docentes;

b)

Solicitação de discentes;

c)

Indicação da Bibliotecária;

d)

Pesquisa bibliográfica;

e)

Lançamentos.

4.3.2 - FUNÇÕES DA BIBLIOTECA

a) satisfazer sua clientela com oferta de produtos e serviços de informação com qualidade;
b) identificar e organizar fontes de informações potencialmente úteis à sua clientela;
c) analisar e processar informações com qualidade e produtividade para a geração de
produtos e serviços de interesse do mercado;
d) desenvolver ferramentas e métodos de trabalho eficazes.

A gestão da informação deve contempla-la sob a ótica da sua utilização ao invés de seu
formato, ou seja o foco deve ser necessariamente a sua funcionalidade, pois é na mesma que se
da o acesso ao novo conhecimento, à tomada de decisões e à execução da ação resultante. Para
tanto deve ser ágil, dinâmica, rápida, tecnicamente atualizada, de qualidade e eficiente na
disseminação de conhecimento estratégico.

4.3.3 - SERVIÇOS MANTIDOS PELA BIBLIOTECA

A Biblioteca mantém serviços internos e externos,

conforme

descrição

abaixo. Estão

disponibilizados aos usuários os serviços externos.

4.3.3.1 Serviços internos da Biblioteca:



Seleção e aquisição de material bibliográfico (livros, periódicos, vídeos, bases de dados e

material especial);


Base de dados de controle de pedidos, encomendas, recebimentos e tombamento;



Distribuição para processamento técnico, seleção de material para restauração e

encadernação periódica;


Indicações bibliográficas dos coordenadores dos respectivos Cursos;



Catalogação automatizada – Uso das Normas da CDU (Código Decimal Universal) e

registro no Sistema para Biblioteca;


Preparação do material processado para encaminhamento aos acervos específicos

(material especial, referência, acervo geral), etiquetagem de lombada por número de chamada e
identificação dos exemplares do acervo de uso local um exemplar não circulável para cada título)
de tarja vermelha;


Normalização e Regulamentação de serviços, Relatórios, Estatísticas, Controle de

pessoal, horários e serviços, Administração das bases de dados (Coordenação geral);
Participação da Biblioteca em atividades dos Programas e campanhas da Instituição (site Internet,
programa de integração de professores e funcionários, planejamento geral e orçamentário), em
reuniões e seminários; treinamento de pessoal técnico e auxiliar; Serviços de divulgação e
marketing da Biblioteca.


Serviço de arquivo, protocolo, recepção e controle de material.

4.3.3.2 Serviços de atendimento ao usuário:



orientação no uso em terminais do Programa no computador;



orientação de busca e recuperação de documentos e informações;



elaboração de iniciação científica bibliográfica;



avaliação de acervos e ordenação de estantes.



controle de entrada e saída dos usuários;



controle de uso dos salões de leitura, salas de leitura individual, salas de estudo em
grupo, sala de reuniões e videoteca.

4.3.3.3. Serviço de Circulação de acervos:


empréstimo, devolução e serviço de Reserva de livros emprestados – Sistema

automatizado;


cobranças de atrasos, multas por atraso nas devoluções;



aplicação da suspensão por dois dias para cada dia de atraso na devolução do

empréstimo domiciliar e

aplicação da suspensão por dez dias para cada dia de atraso na

devolução do empréstimo local;


relatórios mensais e estatísticas; diárias de frequência por Curso, e de Assuntos

consultados e empréstimos efetuado.

4.3.3.4 Serviço de Iniciação Científica:



bases em CD-ROM;



acesso via Internet;



levantamentos bibliográficos para iniciação científica e pesquisa;



acesso a referências e textos;



orientações quanto as normas técnicas para elaboração e apresentação de trabalhos

científicos;


cópias de documentos através do Serviço de Comutação Bibliográfica (COMUT, IBICT

e BIREME).


Acesso base de dados: SCIELO, PROSSIGA, BIREME e base de teses: IBICT;

4.3.3.5 Empréstimo entre Bibliotecas:

Intercâmbio de informações e documentos através de participação da Biblioteca em
Sistemas Cooperativos de Informações nacionais e internacionais disponíveis, como cooperante
ou solicitante.

4.3.4 INFORMATIZAÇÃO, BASE DE DADOS E MULTIMÍDIA
O NexoLibrary é o sistema de Automação da Biblioteca “JORGE AMADO” que tem por
finalidade automatizar os serviços prestados pela biblioteca, integrando os módulos de seleção,
aquisição, processamento técnico, consulta e circulação de material. Um produto completo e
inovador construído sob um banco de dados robusto e com tecnologia de ponta, consolidando os
dados, oferecendo uma visão gerencial e financeira da empresa, permitindo consultas de
disponibilidade e reserva de livros e mídias em geral. Possui Terminal de Consulta do acervo
inclusive com a exibição de traillers, fotos e sinopses em ambiente digital.

4.3.4.1 - Características Principais do Sistema
4.3.4.1.1 - Cadastros:
• Cadastro Completo e Detalhado de todo Acervo com foto;
• Controle de Cadastro de Exemplares;
• Possibilidade de Inclusão de Trailler, Sinopse, Atores e Produtores ao cadastro;
• Manutenção do Acervo bibliográfico (livros, mídias, mapas, periódicos, separatas, aluno);
• Cadastro de Ficha Catalográfica;
• Classificação CDD e CUTTER;
• Permite Geração e impressão de Código de Barras;

4.3.4.1.2 - Outras Características;
•

Controle de Empréstimo;

•

Controle de Reservas;

•

Permite leitura por código de barras;

•

Emite fichas catalográficas e bibliografias, sendo que estas podem ser emitidas com

diversos critérios de pesquisa;
•

Permite Geração, visualização em tela e impressão de Código de Barras;

•

Mala direta - Gerador de Etiquetas, cartas de cobrança, reclamações e agradecimento de

doações;
•

Impressão de etiquetas e carteirinhas de usuários com código de barras;

•

Possibilidade da cobrança de multas e taxas, integrado com o sistema financeiro;

•

Possibilidade de importação / exportação para que a própria instituição possa no momento

devido fornecer informações ou até importar dados de outros departamentos/Campus (controle
acadêmico, financeiro);
•

Bloqueio de Usuário com restrição;

•

Modulo para devolução rápida;

•

Permite a parametrização de prazos de empréstimos, quantidades emprestadas, valores

de multas por tipo de material;
•

Gerenciamento de múltiplas bibliotecas, com integração de Dados entre Bibliotecas

Centrais e Setoriais;
•

Controle de Reuniões - Agendamento em calendário, Ata, Assunto, Aviso eletrônico (e-

mail) automático aos participantes antes da reunião, Participantes, Pauta;
•

Controle de Escala de funcionários da Biblioteca;

4.3.4.2 - Gerenciamento Eletrônico de Documentos (GED);
•

Com NexoLibrary é possível Digitalizar(Scanear), Armazenar,

Manipular e Editar imagens (Fotos), Arquivos de som, vídeos, Apostilas. Qualquer outro
documento da Biblioteca, como E-mails, documentos, Clips Multimídia também poder ser
armazenada diretamente no banco de dados, colocando os arquivos na ponta dos dedos dos
usuários, poupando tempo e ganhando produtividade;
• Edição e impressão dos mais variados tipos de documentos;

4.3.4.2.1 - Principais relatórios:
•

Relatórios podem ser exportados no formato: (Adobe.PDF, Excel.

XLS, Word.DOC e patina WEB .HTML);
• Emissão de diversos relatórios de acordo com a necessidade;

4.3.4.2.2 - Pesquisas:
•

Terminal Digital de Consultas (Opção de Touch Screen), rico em

Pesquisas por Título,Autor, Editora, ISBN entre outros, inclusive com exibição de fotos e ficha
catalográfica;
•

Facilidade de visualizar a situação de cada exemplar do documento,

se emprestado, se disponível, se reservado e a sua localização na biblioteca setorial e estante;

4.3.4.2.3 - Gerenciamento de Aquisições:
• Cadastro de Pedidos de aquisição;
• Controle do vencimento de assinaturas de periódicos;
• Controle de listas de encomendas junto às editoras;
• Cadastro de Faturas e Pagamentos;
•

Cadastro

de

Fornecedores,

exemplares impressos e eletrônicos (e-books);

4.3.4.2.4 – Segurança:

Doadores

e

Permutadores

de

 Segurança: Módulo de Administração de Privilégios. Todo Acesso ao sistema é configurável
e todas as operações dos usuários são monitoradas.
4.3.4.2.5 - Outras Funcionalidades
 Integração total dos dados entre Filiais da Empresa, com a utilização de tecnologia
proprietária.
 Disponibilidade dos dados via internet como Consultas de Acervo e reservas.
•

Terminal Digital de Consultas (Opção de Touch Screen), rico em Pesquisas por Título,

Autor, Ator, Diretor, Produtor entre outros, inclusive com Exibição de Traillers, Fotos e Sinopse.

4.4. POLÍTICA DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,
SEGURANÇA, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DAS
INSTALAÇÕES FÍSICAS.

4.4.1 POLÍTICA DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS

O Serviço de Manutenção da FAROL é realizado através de seu quadro de profissionais
treinados no exercício da função.
A presente política foi desenvolvida e está em implantação seguindo padrões necessários
para assegurar e garantir a continuidade dos serviços prestados pela FAROL.
Para atender as necessidades da FAROL, desmembramos os serviços de manutenção em
dois grupos distintos: Manutenção Preventiva e Manutenção Corretiva, com a divisão nos
subgrupos de Manutenção Elétrica, Hidráulica e Civil.
Os serviços de manutenção são coordenados, acompanhados e avaliados por funcionário
qualificado da FAROL. Consiste na verificação periódica, conforme cronograma e frequência
previamente definido. Durante as inspeções de manutenção preventiva os problemas encontrados
serão sanados pela equipe. Citamos abaixo alguns dos principais pontos analisados na
manutenção preventiva:

4.4.1.1 Manutenção Elétrica


Verificação dos soquetes de luminárias;



Fixação das lâmpadas nas luminárias;



Limpeza de lâmpadas e luminárias;



Verificação de soquetes de força;



Verificação da eficácia dos cabos de aterramento;



Verificação dos alarmes do sistema de incêndio;



Verificação de para-raios e cabos;



Análise de amperagem e voltagem dos painéis de força;



Limpeza das hastes dos ventiladores;



Verificação, limpeza e substituição dos contatos de painéis elétricos;



Limpeza da Cabine Primária;



Análise de demanda de energia;



Outros.
4.4.1.2 Manutenção Hidráulica



Verificação de vazamentos em vasos sanitários, lavatórios, bebedouros, etc;



Substituição dos filtros dos bebedouros;



Troca dos reparos de torneiras;



Revisão dos registros de água;



Regulagem das válvulas dos sanitários;



Troca dos reparos de válvulas;



Verificação das válvulas de hidrantes;



Verificação do sistema da casa de bombas.

4.4.1.3 Manutenção Civil


Vistoria das condições de pintura ou danos de acabamento interno e externo;



Vistoria e reparos no rejuntamento dos pisos e azulejos.

4.4.1.4 Manutenção Corretiva


Os serviços de manutenção corretiva são realizados quando solicitados pela contratante –
FAROL e com o objetivo de adequar ou melhorar as condições existentes.

Os trabalhos são geralmente realizados no período que não comprometam o andamento das
aulas.

4.4.2 POLÍTICA DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA
O serviço de Segurança é realizado pelos funcionários da FAROL, contando em seu quadro
com profissionais treinados no exercício da função.
A presente política foi desenvolvida e implantada com o objetivo de garantir e preservar a segurança
dos alunos e da instituição dentro da IES e em suas proximidades.

Para o desenvolvimento e implantação desta política foram considerados os principais
tópicos de regem o perfeito funcionamento de um sistema de segurança empresarial.
4.4.2.1 Corpo de Segurança
O corpo de segurança é composto por agentes treinados para a execução dos serviços,
todos equipados com HT em frequência própria da equipe.

4.4.2.2 Controle de Entrada e Saída de Alunos
A entrada e saída dos alunos na IES serão realizadas através de catracas eletrônicas
liberadas por cartão magnético individual do aluno e na falta deste o aluno deve dirigir-se ao posto
de identificação munido de documento pessoal.

4.4.2.3 Controle de Entrada e Saída de Funcionários
A entrada de funcionários é efetuada através da apresentação do crachá de identificação da
instituição nas portarias de acesso e por controle no ponto eletrônico.

4.4.2.4 Controle de Entrada e Saída de Visitantes

O visitante somente poderá adentrar nas dependências da instituição após consulta na
SERCA e este somente poderá dirigir-se ao destino devidamente acompanhado por funcionário.

4.4.2.5 Rondas Internas
Abrangerão todas as áreas internas da Instituição, tendo como missão atuar de forma
preventiva contra possíveis ocorrências envolvendo alunos e funcionários, além da constante
fiscalização dos dispositivos de segurança patrimonial da IES
As rondas internas são realizadas por agentes com intervalos de 20 minutos nos horários de
pico.
4.4.2.6 Rondas Externas
As rondas externas são realizadas nas ruas que circundam o complexo e em suas
proximidades.
Para uma melhor eficiência contamos com a colaboração da Polícia Militar do Estado de
Rondônia, principalmente no período noturno.

4.4.2.7 Operação Pagamento
Com o objetivo de garantir a integridade de nossos alunos e funcionários, a FAROL efetua
os pagamentos de seus funcionários através de depósito bancário em conta corrente, evitando a
circulação de valores.

O mesmo procedimento é adotado para o pagamento de fornecedores que é efetuado
através de cobrança bancária.
Para manter a política de garantir a integridade e segurança dos alunos e funcionários, a
FAROL evita o recebimento de mensalidades em suas dependências.

4.4.2.8 Acidentes ou Emergências Médicas
No caso de ocorrências desta natureza o corpo de segurança deve efetuar a remoção do
acidentado ao Pronto Atendimento Ambulatorial, sendo atendido pela equipe de saúde de plantão.
Em situações de maior gravidade será acionado o socorro de ambulância para remoção ao
hospital mais próximo.

4.4.2.9 Brigada de Incêndio
Os primeiros socorros de qualquer vítima serão orientados pela equipe de brigada de
incêndio do Corpo de Bombeiros.
Os itens de segurança na prevenção e combate ao incêndio são inspecionados e vistoriados
pelos órgãos competentes através de expedição de alvarás.

4.4.3 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS

O serviço de Conservação e Limpeza da FAROL é realizado através do seu quadro com
profissionais treinados para exercício da função.
A presente política foi desenvolvida e implantada com o objetivo de garantir e manter os
padrões de qualidade definidos pela FAROL, especificando os serviços, método de trabalho e
frequência na realização dos serviços.
Para o desenvolvimento e implantação desta política foram definidas as áreas de atuação de
cada corpo de funcionários necessários para a execução dos serviços.

4.4.3.1 Corpo de Funcionários

O corpo de funcionários de conservação e limpeza foi dimensionado em relação à área da
IES, a complexidade das atividades, a qualidade do serviço e ao tipo do serviço executado.
O corpo de funcionários para a execução dos serviços de conservação e limpeza foi definido
em:

4.4.3.2.1. - Encarregado (a) de Limpeza
Responsável pela área operacional, requisitando materiais, ferramentas de trabalho,
uniforme dos funcionários, etc.

4.4.3.2.2. - Auxiliar de limpeza
Responsável pela realização e manutenção dos serviços contratados.

4.4.3.2.3. - Limpador de vidros
Profissional especializado na atividade é responsável pela limpeza dos vidros interna e
externamente.

4.4.3.3 Procedimentos de Limpeza
Os serviços de conservação, limpeza e abastecimento de materiais de higiene, são
executados de forma a garantir as condições de higiene, habilidade e atendimento às
necessidades da população fixa e flutuante.
4.4.3.3.1. - Frequência dos serviços
Os serviços de limpeza são normatizados por Serviços de Frequência Determinada e
Serviços sem Frequência Determinada.


Serviços de Frequência Determinada são aqueles definidos em contrato e será

rigorosamente obedecido.


Serviços sem Frequência Determinada são aqueles esporádicos, que deverão ser

solicitados pela FAROL, que especificará os endereços, os prazos de execução, as quantidades e
os tipos de serviços que deverão ser realizados.

4.4.3.3.2. - Definição de Frequência dos serviços
A frequência dos serviços é realizada conforme a necessidade e são definidas em: Diária,
Semanal, Mensal, Trimestral e Semestral.
A limpeza das salas de aula é realizada uma, duas ou três vezes ao dia, conforme sua
utilização e turnos de ocupação.
Os banheiros são higienizados conforme os turnos de utilização, quando também são
abastecidos com material de higiene (papel toalha, sabonete e papel higiênico)

4.4.3.3.3. - Horários da Execução dos Serviços
Os serviços de limpeza são executados de forma a não interferir no bom andamento das
atividades administrativas da FAROL e nas salas de aulas,.
Independentemente do horário da realização dos serviços as áreas deverão ser sinalizadas
para garantir a integridade, a qualidade e a segurança dos usuários e funcionários.
4.4.3.3.4. - Equipamentos, Ferramentas, EPI’s e Uniformes
Os equipamentos e ferramentas de limpeza utilizados são definidos conforme a necessidade de cada
serviço e são enumerados em: Lavadora, Kits de limpeza, escadas duplas, etc. Os EPI's são de uso
obrigatório durante a execução dos serviços. Podemos enumerá-los em: máscara descartável contra pó,
cinto de segurança, capacete de segurança, luvas, botas de borracha e sapatos de segurança.

Os uniformes são de uso obrigatório e fornecidos pela FAROL e definidos por cor e modelo
conforme área de trabalho.
4.5 POLÍTICA DE AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
A política de aquisição, instalação e manutenção de equipamentos e serviço, na FAROL é assim
definida:


O requisitante ao encaminhar uma proposta de aquisição, instalação e manutenção de

equipamentos e serviço deverá exigir do fornecedor que indique claramente na proposta o prazo de garantia
quando da entrega dos mesmos. Tal prazo deverá ser no mínimo igual a 12 meses, contados a partir da
data do termo de aceitação. O atendimento em garantia deverá ser prestado na FAROL. Em caso contrário,
deverá ser explicitado claramente na proposta para análise de viabilidade;


No caso de equipamento elétrico/eletrônico, o requisitante deve solicitar ao fornecedor

garantias quanto à prestação de assistência técnica permanente, mediante enumeração compatível com o
mercado após o vencimento do prazo de garantia. Quando a assistência técnica envolver outro fabricante,
este deverá apresentar se e quando solicitado, termo de compromisso assinado pelo fabricante do
equipamento;



Fica o fornecedor responsável por vícios ou defeitos de fabricação ou desgaste anormal dos

equipamentos e peças, por prazo de garantia, podendo chegar até 03 (três) anos, como é o caso de
computadores, obrigando-se a reparar o dano e substituir as peças que se fizerem necessárias, sem
nenhum ônus à FAROL;


Fica o fornecedor obrigado a garantir, durante 05 (cinco) anos, a contar da data de aceitação

dos equipamentos, o fornecimento de peças de reposição e de insumos, comprometendo-se a fornecê-los
no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da data de recebimento do pedido da FAROL;


O fornecedor disponibilizará uma relação completa de todos os materiais de consumo

necessários ao perfeito funcionamento dos equipamentos, com a respectiva procedência (fabricante e
nacionalidade). Garantirá, ainda, durante 10 (dez) anos, o fornecimento de tais materiais à FAROL, no prazo
máximo de 90 (noventa) dias, a contar da data de recebimento do pedido;


Fica o fornecedor obrigado a treinar pelo menos 01 (um) técnico da FAROL na manutenção

dos equipamentos. O treinamento envolverá todas as partes do equipamento e será qualitativa e
quantitativamente tal qual aquele oferecido pelo fabricante a seus próprios técnicos ou representantes,
devendo este treinamento ser executado antes do aceite definitivo do equipamento;


O fornecedor deverá encaminhar, quando da entrega dos equipamentos, 2 (duas vias de

todos os esquemas mecânicos, eletrônicos e eletromecânicos e também os manuais técnicos necessários à
manutenção de toda e qualquer parte do equipamento, bem como à sua utilização e funcionamento,
podendo, entretanto, exigir sigilo em função do seu direito à propriedade industrial ou intelectual, sendo 01
(uma) via destes encaminhada ao departamento de compras na FAROL);


A instalação deverá ser feita pelo fornecedor na presença de técnicos FAROL e sem nenhum

ônus. A instalação compreende a realização de testes finais, ajustes e calibrações que coloquem o
equipamento em boa ordem operacional. A data de instalação será acertada por ocasião da entrega dos
equipamentos;


O fornecedor deverá fornecer detalhes técnicos da instalação dos equipamentos, instruindo a

FAROL quanto à corrente elétrica, temperatura, dimensões do local, blindagens, umidade, poeira, partículas
ou poluentes, proteção ambiental, e aos usuários quanto a riscos de acidentes e todas as demais condições
fiscais pertinentes à instalação e ao funcionamento dos equipamentos e proteção ao meio-ambiente;


Quando o equipamento se fizer acompanhado de software, o fornecedor se obriga a garantir

à FAROL o suporte do mesmo;


O fornecedor se obriga a repassar à FAROL, gratuitamente, durante o período de garantia,

todos os avanços tecnológicos relativos aos equipamentos, bem como descrição das condições para
atualizações futuras;



O fornecedor deverá informar o prazo previsto para o funcionamento normal do equipamento

(vida útil), bem como para a sua obsolescência tecnológica;


O fornecedor deverá indicar claramente em sua proposta que atende às cláusulas da FAROL;



Fica o requisitante responsável pelo cumprimento das cláusulas da FAROL, devendo

encaminhar ao Setor de Compras quando da entrega dos equipamentos, o processo e toda a
documentação pertinente.

5. AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
5.1 - SISTEMA DE AVALIAÇÃO – PDI


A qualidade da Educação Superior da FAROL deve envolver todas as funções e

atividades inerentes à tríplice-função: ensino, pesquisa e extensão;


A avaliação da qualidade do processo educacional na FAROL pressupõe uma auto-

avaliação interna transparente e uma avaliação externa, preferencialmente com especialistas
independentes, de reconhecimento internacional ou do Poder Público, de acordo com a legislação
em vigor;


A avaliação deve preservar e desenvolver suas funções fundamentais, submetendo todas as suas

atividades às exigências da ética e do rigor científico e intelectual.

5.1.1. Ações preferenciais
Proceder a uma avaliação interna da tríplice função da FAROL, criando as comissões:

1)

CPA – Comissão Própria de Avaliação, vinculada ao Conselho de Ensino,

Pesquisa e Extensão – CEPEX;

2)

CSA – Comissões Setoriais de Avaliação, vinculado a cada Gerência;

3)

proceder a uma avaliação externa da FAROL, por meio de Comissão de

Especialistas de reconhecimento nacional e/ou internacional ou pelo Poder Público, na forma da
legislação em vigor;

4)

as avaliações serão coordenadas pela Direção Acadêmica da FAROL.

5.2- IMPLEMENTAÇÃO

5.2.1 - Gestão Institucional



Acompanhamento e avaliação das diretrizes e princípios operacionais do PDI, no
decorrer de seu prazo de vigência e anualmente por meio do Relatório Geral Anual.



Avaliação da adequação da estrutura organizacional da Instituição e da capacitação de
diretores e coordenadores para a gestão acadêmica.

5.2.2 - Planejamento e Avaliação



Avaliação da implementação do PDI.



Avaliação do processo de revisão sistemática do PDI, conjuntamente com os gestores
acadêmicos e demais participantes da vida acadêmica, diante da dinâmica das
mudanças internas e externas.



Avaliação da implementação do PPI, envolvendo CPA, gestores acadêmicos,
professores, alunos e demais participantes da vida acadêmica.

Responsabilidade Social



Avaliação do processo de participação dos alunos em projetos e ações da FAROL, nas
atividades de monitoria e extensão.



Avaliação do processo de inclusão de alunos carentes, dos programas de bolsas e
outros.

Graduação



Avaliação contínua dos projetos pedagógicos e currículos, na sua articulação
ensino/pesquisa/extensão.



Avaliação das práticas de ensino-aprendizagem e o uso de novas tecnologias.



Avaliação da articulação da IES com os setores público, privado, terceiro setor, no
processo de constante interação com o ensino e estágios.

Graduação, Pesquisa e Pós-Graduação



Avaliação das linhas de pesquisa institucionais e sua integração à Graduação.



Avaliação da produção e publicação de trabalhos científicos.



Avaliação da implementação da Política Institucional de Pós-Graduação Lato Sensu e
futuramente Stricto Sensu.



Avaliação da relevância social e científica das pesquisas e dos parâmetros de avaliação
externa (CAPES, CNPq, etc.).



Avaliação da articulação da Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão.

Extensão



Avaliação das atividades/projetos de extensão, sua relevância e alcance de resultados.

Egressos



Avaliação das ações de cadastramento, comunicação e atividades de reinserção do
egresso.

Política de RH



Avaliação da política de qualificação e capacitação acadêmica e funcional.



Avaliação do treinamento e formação de RH.

Infraestrutura



Análise e avaliação da infraestrutura acadêmica, laboratórios, áreas de conveniência,
transporte, instalações sanitárias , rede de informações, normas de segurança interna.

5.2.3 - Indicadores


PPI – Projeto Pedagógico Institucional: em que medida o trabalho realizado por

professores alunos, diretores, coordenadores, Gerências, funcionários técnico-administrativos e
demais setores viabiliza os objetivos do Projeto Pedagógico de cada curso, compreendendo

orientações para a avaliação periódica do projeto pedagógico e das políticas institucionais de
ensino, pesquisa e extensão.



PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional: Em que medida o trabalho realizado por

professores, alunos, diretores, coordenadores, Gerências, funcionários técnico-administrativos e
demais setores viabiliza o alcance das diretrizes da política institucional.


Legislação específica.



Manuais de Avaliação do MEC.



Manuais de avaliação das agências de fomento (CAPES, CNPq, FAPESP, etc.).



Formulário de avaliação das condições de ensino.



Indicadores internos: Análise Documental, Relatórios, etc.



Manual de Avaliação Institucional.

5.2.4 - Instrumentos para Coleta de Dados



Relatórios descritivos e Atas de reuniões da Comissão Permanente de Avaliação – CPA.



Relatórios descritivos das Subcomissões da CPA.



Relatórios descritivos das Coordenações de Cursos.



Avaliação periódica do PDI – Projeto Pedagógico Institucional, em conjunto com a

coordenação dos cursos e colegiados.


Avaliação do coordenador do curso.



Avaliação docente (questionário específico on-line).



Avaliação discente (questionário específico on-line).



Avaliação do corpo técnico-administrativo (questionário específico on-line).



Análise do perfil do aluno ingressante, anualmente.



Sensibilização da comunidade acadêmica para a importância da avaliação interna

(seminários, comunicação on-line, banners, etc.).


Análise e divulgação dos resultados das avaliações internas em todos os níveis;

avaliações setoriais dos resultados.


Planejamento das formas de integração com as Comissões de Avaliação Externa,

quando das visitas técnicas.


Análise das Avaliações Externas (Comissão MEC).



Análise da Avaliação Externa (ENADE).



Comunicação com egresso via e análise dos dados e ações de integração.

5.2.5 Articulação entre o PDI e as avaliações externas

5.2.5.1. Ações acadêmico-administrativas em função dos resultados das avaliações do MEC



Discussão dos objetivos e metas institucionais e de seus planos de ação PDI e PPI.



Busca da melhoria da gestão acadêmica.

5.2.5.2. Articulação entre os resultados das avaliações externas e os da autoavaliação.


Estudo e discussão do instrumento de avaliação ENADE e acompanhamento de sua

aplicação e resultados.


Acompanhamento dos resultados das avaliações externas, realizadas pelas Comissões

de especialistas para reconhecimento e recredenciamento de curso, sendo atendidas as
recomendações feitas pelos avaliadores.

6.

CRONOGRAMA DE

IMPLANTAÇÃO DO PDI

A implementação do Plano de Desenvolvimento Institucional, envolve além dos objetivos e
metas já descritos, o estabelecimento de indicadores, como forma de se fazer o acompanhamento
e a avaliação do desempenho institucional.
Os objetivos, as estratégias, e os indicadores do PDI, para o quinquênio 2014-2018, são
os seguintes:

ÁREA: ENSINO DE GRADUAÇÃO

ÁREA: ENSINO DE GRADUAÇÃO

ÁREA: ENSINO DE GRADUAÇÃO

ÁREA: PESQUISA E PÓS- GRADUAÇÃO

ÁREA: EXTENSÃO E CULTURA

ÁREA: RECURSOS HUMANOS

ÁREA: MODERNIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

7- PRREVISÃO DE RECEITAS DA
SOCIEDADE ROLIMOURENSE DE
EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA
Cursos

2004

2005

1º sem.

2º sem.

Total

Adm. G. F

140.000,00

255.500,00

Adm. R. H.

140.000,00

C. Contábeis

128.000,00

2006

1º sem.

2º sem.

Total

1º sem.

2º sem.

395.500,00

273.000,00

360.500,00

168.000,00

308.000,00

255.500,00

233.600,00

361.600,00

246.600,00

Total

633.500,00

465.500,00

483.000,00

948.500,00

273.000,00

528.500,00

360.500,00

378.000,00

738.500,00

329.600,00

576.200,00

345.600,00

425.600,00

771.200,00

Direito

-

-

-

-

127.000,00

127.000,00

152.400,00

279.400,00

431.800,00

Psicologia

-

-

-

-

100.000,00

100.000,00

220.000,00

240.000,00

460.000,00

Sist. de Inf.

-

-

-

-

100.000,00

100.000,00

414.200,00

714.400,00

Turismo

76.000

Total

484.000,00

Cursos

186.200

262.200,00

843.300,00 1.327.300,00

300.200,00

-

-

300.200,00

1.075.300,00 1.490.300,00

2007

-

600.400,00

300.200,00

2.565.600,00 1.844.200,00 2.320.200,00 4.164.400,00

2008

1º sem.

2º sem.

2º sem.

Total

Adm. G. F

483.000,00

570.500,00 1.053.500,00

402.500,00

402.500,00

805.000,00

488.000,00

-

488.000,00

Adm. R. H.

378.000,00

378.000,00

756.000,00

297.500,00

315.000,00

612.500,00

488.000,00

-

488.000,00

C.
Contábeis

521.600,00

537.600,00 1.059.200,00

464.000,00

480.000,00

944.000,00

526.800,00

-

526.800,00

Direito

431.800,00

457.200,00

889.000,00

584.200,00

736.600,00

1.320.800,00

431.800,00

457.200,00

889.000,00

81.600,00

81.600,00

163.200,00

172.662,00

172.662,00

345.324,00

274.000,14

274.000,14

548.000,28

-

71.400,00

71.400,00

151.080,00

151.080,00

302.160,00

239.760,00

239.760,00

479.520,00

História

71.400,00

71.400,00

142.800,00

151.082,40

151.082,40

302.164,80

239.763,96

239.763,96

479.527,92

Letras

71.400,00

71.400,00

142.800,00

151.082,40

151.082,40

302.164,80

239.763,96

239.763,96

479.527,92

Pedagogia

71.400,00

71.400,00

142.800,00

151.082,40

151.082,40

302.164,80

239.763,96

239.763,96

479.527,92

Psicologia

240.000,00

340.000,00

580.000,00

460.000,00

580.000,00

1.040.000,00

240.000,00

340.000,00

580.000,00

Sist. de Inf.

240.000,00

340.000,00

580.000,00

360.000,00

460.000,00

820.000,00

240.000,00

340.000,00

580.000,00

Turismo

528.200,00

547.200,00 1.075.400,00

551.000,00

566.200,00

1.117.200,00

558.836,00

3.971.729,20 4.392.829,20

8.364.558,40

Educ. Física
Geografia

Total

Total

1º sem.

2009

3.118.400,00 3.537.700,00 6.656.100,00

Cursos

2010
1º sem.

Administração

308.142,00

2º sem.
324.360,00

1º sem.

2º sem.

Total

-

558.836,00

4.366.328,02 2.530.092,02 6.896.420,04

2011
Total

1º sem.

2º sem.

Total

632.502,00

445.200,00

467.460,00

912.660,00

C. Contábeis

344.850,00

363.000,00

707.850,00

432.696,00

454.330,80

887.026,80

1.079.808,00

1.136.640,00

2.216.448,00

1.580.640,00

1.659.672,00

3.240.312,00

Psicologia

662.340,00

697.200,00

1.359.540,00

1.095.600,00

1.150.380,00

2.245.980,00

Sist. de Inf.

60.021,00

63.180,00

123.201,00

184.680,00

193.914,00

378.594,00

Geografia

0,00

0,00

0,00

121.500,00

127.575,00

249.075,00

História

0,00

0,00

0,00

121.500,00

127.575,00

249.075,00

Pedagogia

0,00

0,00

0,00

121.500,00

127.575,00

249.075,00

Turismo

0,00

0,00

0,00

151.200,00

158.760,00

309.960,00

2.455.161,00

2.584.380,00

5.039.541,00

4.254.516,00

4.467.241,80

8.721.757,80

Direito

Total

Cursos

2012
1º sem.

2013

2º sem.

Total

1º sem.

2º sem.

Total

Administração

467.460,00

490.833,00

958.293,00

490.833,00

515.374,65

1.006.207,65

C. Contábeis

454.330,80

477.047,34

931.378,14

477.047,34

500.899,71

977.947,05

Direito

1.659.672,00

1.742.655,60

3.402.327,60

1.742.655,60

1.829.788,38

3.572.443,98

Psicologia

1.150.380,00

1.207.899,00

2.358.279,00

1.207.899,00

1.268.293,95

2.476.192,95

Sist. de Inf.

189.540,00

199.017,00

388.557,00

277.992,00

291.891,60

569.883,60

Geografia

255.150,00

267.907,50

523.057,50

364.500,00

382.725,00

747.225,00

História

255.150,00

267.907,50

523.057,50

364.500,00

382.725,00

747.225,00

Pedagogia

255.150,00

267.907,50

523.057,50

364.500,00

382.725,00

747.225,00

Turismo

317.520,00

333.396,00

650.916,00

453.600,00

476.280,00

929.880,00

3.921.382,80

4.117.451,94

8.038.834,74

5.743.526,94

6.030.703,29

11.774.230,23

Total

1º sem.
Administração
Ciências Contábeis
Direito
Psicologia
Sistema de Informação
História

85.941,78
330.739,23
1.520.528,77
474.944,59
96.803,46
24.308,24

2014
2º sem.
TOTAL
62.609,04
148.550,81
351.567,09
682.306,32
1.641.656,74
3.162.185,51
515.365,84
990.310,43
91.211,98
188.015,43
24.513,86
48.822,10

Pedagogia

75.679,22

1º sem.
Administração
Ciências Contábeis
Direito
Psicologia
Sistema de Informação
História
Pedagogia

47.791,87
373.389,85
1.729.102,62
537.858,17
86.596,35
23.782,80
69.593,49

1º sem.
Administração
Ciências Contábeis
Direito
Psicologia
Sistema de Informação
História
Pedagogia

45.402,28
354.720,36
1.642.647,49
510.965,26
82.266,53
22.593,66
66.113,82

1º sem.
Administração
Ciências Contábeis
Direito
Psicologia
Sistema de Informação
História
Pedagogia

45.288,77
353.833,56
1.638.540,87
509.687,85
82.060,86
22.537,18
65.948,53

1º sem.
Administração
Ciências Contábeis
Direito
Psicologia
Sistema de Informação
História
Pedagogia

45.175,55
352.948,98
1.634.444,51
508.413,63
81.855,71
22.480,83
65.783,66

70.526,16

146.205,38

2015
2º sem.
TOTAL
36.481,36
84.273,23
396.567,21
769.957,06
1.821.206,46
3.550.309,07
561.332,15
1.099.190,32
82.214,29
168.810,63
23.073,55
46.856,35
68.673,16
138.266,65
2016
2º sem.
TOTAL
47.672,39
93.074,67
372.456,38
727.176,74
1.724.779,86
3.367.427,35
536.513,53
1.047.478,79
86.379,86
168.646,39
23.723,34
46.317,01
69.419,51
135.533,33
2017
2º sem.
TOTAL
47.553,21
92.841,98
371.525,24
725.358,80
1.720.467,91
3.359.008,78
535.172,24
1.044.860,10
86.163,91
168.224,77
23.664,04
46.201,21
69.245,96
135.194,49

2018
2º sem.
TOTAL
47.434,33
92.609,88
370.596,42
723.545,40
1.716.166,74
3.350.611,26
533.834,31
1.042.247,95
85.948,50
167.804,21
23.604,88
46.085,71
69.072,85
134.856,51

Valor inicial da mensalidade para os Cursos de Letras, Pedagogia, História, Geografia e Matemática:
R$ 280,00

Aumento de 5,8% a.a.

Defasagem (inadimplência, desistência): 15%
Valor inicial da mensalidade para o curso de Educação Física: R$ 320,00
Aumento de 5,8% a.a.
Defasagem (inadimplência, desistência): 15%

Nota: A receita decorrente de mensalidades escolares somente figura a partir do 1º
Semestre de 2004 em razão do início das atividades letivas ter sido impossibilitada no
ano de 2003.
Para efeito de cálculo, toma-se 04 cursos iniciando a partir do 1º semestre de 2004, sendo 5
(cinco) parcelas no primeiro semestre de cada curso, e os demais semestres com 6 (seis)
parcelas mensais, no valor inicial de R$ 350,00 (trezentos cinquenta reais) mensais, e ainda
uma defasagem de 20% (inadimplência, desistência,...). Para efeito de cálculo, deve ser
considerado o índice de reajustes estabelecido pelas Leis vigentes do país.

Previsão de Despesas da SOCIEDADE
ROLIMOURENSE DE EDUCAÇÃO E
CULTURA Ltda
Especificação

2004

%

1º sem

%

2º sem

total

Folha Adm.

10,0%

R$

48.400,00

10,0%

R$

84.300,00

R$

132.700,10

Folha Prof.

18,0%

R$

87.120,00

18,0%

R$

151.794,00

R$

238.914,18

Encargos

19,0%

R$

91.960,00

19,0%

R$

160.227,00

R$

252.187,19

Sub Total

47,0%

R$

227.480,00

47,0%

R$

396.321,00

R$

623.801,47

Despesas Adm. (man, serviços públicos, aluguel outros)

7,0%

R$

33.880,00

7,0%

R$

59.031,00

R$

92.911,07

Material de Consumo (Didática, técnico,...)

2,0%

R$

9.680,00

2,0%

R$

16.866,00

R$

26.546,02

Atividades de apoio (capacitação,...)

5,0%

R$

24.200,00

5,0%

R$

42.615,00

R$

66.815,05

Investimentos (biblioteca, móveis, obras)

18,0%

R$

87.120,00

18,0%

R$

151.794,00

R$

238.914,18

Encargos sobre receita ( PIS, Cofins, IR,...)

7,0%

R$

33.880,00

7,1%

R$

59.031,00

R$

92.911,07

Outros (inadimplência , evasão,pro-labore).

14,0%

R$

67.760,00

14,0%

R$

117.642,00

R$

185.402,14

Sub Total

53,0%

R$

256.520,00

53,0%

R$

446.979,00

R$

703.499,53

100% R$
TOTAL

100% R$

484.000,00

100% R$

484.000,00

100% R$

Especificação

843.300,00
843.300,00

R$ 1.327.300,00
R$ 1.327.300,00

2005

%

1º sem

%

2º sem

total

Folha Adm.

9,0%

R$

97.047,00

8,0%

R$

133.224,00

R$

230.271,08

Folha Prof.

16,0%

R$

172.528,00

15,0%

R$

249.795,00

R$

422.323,15

Encargos

19,0%

R$

204.877,00

18,0%

R$

299.754,00

R$

504.631,18

Sub Total

44,0%

R$

474.452,00

41,0%

R$

682.773,00

R$ 1.157.225,41

Despesas Adm. (man, serviços públicos, aluguel outros)

7,0%

R$

75.481,00

6,0%

R$

99.918,00

R$

175.399,06

Material de Consumo (Didática, técnico,...)

3,0%

R$

32.349,00

5,0%

R$

83.265,00

R$

115.614,05

Atividades de apoio (capacitação,...)

5,0%

R$

53.915,00

5,0%

R$

83.265,00

R$

137.180,05

Investimentos (biblioteca, móveis, obras)

17,0%

R$

183.311,00

16,0%

R$

266.448,00

R$

449.759,16

Encargos sobre receita ( PIS, Cofins, IR,...)

8,0%

R$

86.264,00

10,0%

R$

166.530,00

R$

252.794,10

Outros (inadimplência , evasão,pro-labore).

16,0%

R$

172.528,00

17,0%

R$

283.101,00

R$

455.629,17

Sub Total

56,0%

R$

603.848,00

59,0%

R$

982.527,00

R$ 1.586.375,59

100% R$ 1.078.300,00
TOTAL

100% R$ 1.078.300,00

100% R$ 1.665.300,00
100% R$ 1.665.300,00

Especificação

R$ 2.743.600,00
R$ 2.743.600,00

2006

%

1º sem

%

2º sem

total

Folha Adm.

8,0%

R$

179.336,00

8,0%

R$

227.416,00

R$

406.752,08

Folha Prof.

14,0%

R$

313.838,00

14,0%

R$

397.978,00

R$

711.816,14

Encargos

17,0%

R$

381.089,00

17,0%

R$

Sub Total

39,0%

R$

874.263,00

39,0%

R$ 1.108.653,00

R$ 1.982.916,39

Despesas Adm. (man, serviços públicos, aluguel outros)

5,0%

R$

112.085,00

5,0%

R$

142.135,00

R$

254.220,05

Material de Consumo (Didática, técnico,...)

6,0%

R$

134.502,00

6,0%

R$

170.562,00

R$

305.064,06

Atividades de apoio (capacitação,...)

8,0%

R$

179.336,00

8,0%

R$

227.416,00

R$

406.752,08

Investimentos (biblioteca, móveis, obras)

15,0%

R$

336.255,00

15,0%

R$

426.405,00

R$

762.660,15

Encargos sobre receita ( PIS, Cofins, IR,...)

12,0%

R$

269.004,00

12,0%

R$

341.124,00

R$

610.128,12

Outros (inadimplência , evasão,pro-labore).

15,0%

R$

336.255,00

15,0%

R$

426.405,00

R$

762.660,15

Sub Total

61,0%

R$ 1.367.437,00

61,0%

R$ 1.734.047,00

TOTAL

483.259,00

100% R$ 2.241.700,00

100% R$ 2.842.700,00

100% R$ 2.241.700,00

100% R$ 2.842.700,00

Especificação

R$

864.348,17

R$ 3.101.484,61
R$ 5.084.400,00
R$ 5.084.400,00

2007

%

1º sem

%

2º sem

total

Folha Adm.

21,6%

R$

673.574,40

21,0%

R$

742.917,00

R$ 1.416.491,61

Folha Prof.

28,3%

R$

882.507,20

29,5%

R$ 1.043.621,50

R$ 1.926.129,00

Encargos

2,3%

R$

71.723,20

2,3%

R$

R$

Sub Total

52,2%

R$ 1.627.804,80

52,8%

R$ 1.867.905,60

R$ 3.495.710,93

Despesas Adm. (man, serviços públicos, aluguel outros)

6,7%

R$

208.932,80

5,2%

R$

183.960,40

R$

392.893,25

Material de Consumo (Didática, técnico,...)

8,6%

R$

268.182,40

8,9%

R$

314.855,30

R$

583.037,79

Atividades de apoio (capacitação,...)

2,0%

R$

62.368,00

2,3%

R$

81.367,10

R$

143.735,12

Investimentos (biblioteca, móveis, obras)

17,6%

R$

548.838,40

18,0%

R$

636.786,00

R$ 1.185.624,58

Encargos sobre receita ( PIS, Cofins, IR,...)

4,1%

R$

127.854,40

4,2%

R$

148.583,40

R$

276.437,84

Outros (inadimplência , evasão,pro-labore).

8,8%

R$

274.419,20

8,6%

R$

304.242,20

R$

578.661,49

Sub Total

47,8%

R$ 1.490.595,20

47,2%

R$ 1.669.794,40

100% R$ 3.118.400,00
TOTAL

100% R$ 3.118.400,00

Especificação

81.367,10

100% R$ 3.537.700,00
100% R$ 3.537.700,00

2008

153.090,32

R$ 3.160.390,07
R$ 6.656.100,00
R$ 6.656.100,00

%

1º sem

%

2º sem

total

Folha Adm.

22,0%

R$

873.780,42

22,0%

R$

966.422,42

R$ 1.840.203,07

Folha Prof.

30,0%

R$ 1.191.518,76

31,0%

R$ 1.361.777,05

R$ 2.553.296,12

Encargos

2,1%

R$

83.406,31

2,2%

R$

R$

Sub Total

54,1%

R$ 2.148.705,50

55,2%

R$ 2.424.841,72

R$ 4.573.547,77

Despesas Adm. (man, serviços públicos, aluguel outros)

7,0%

R$

278.021,04

7,0%

R$

307.498,04

R$

585.519,16

Material de Consumo (Didática, técnico,...)

8,7%

R$

345.540,44

8,8%

R$

386.568,97

R$

732.109,50

Atividades de apoio (capacitação,...)

2,1%

R$

83.406,31

2,1%

R$

92.249,41

R$

175.655,75

Investimentos (biblioteca, móveis, obras)

17,8%

R$

706.967,80

16,8%

R$

737.995,31

R$ 1.444.963,27

Encargos sobre receita ( PIS, Cofins, IR,...)

3,8%

R$

150.925,71

4,8%

R$

210.855,80

R$

361.781,56

Outros (inadimplência , evasão,pro-labore).

6,5%

R$

258.162,40

5,3%

R$

232.819,95

R$

490.982,40

Sub Total

45,9%

R$ 1.823.023,70

44,8%

R$ 1.967.987,48

100% R$ 3.971.729,20
TOTAL

96.642,24

100% R$ 4.392.829,20

100% R$ 3.971.729,20

100% R$ 4.392.829,20

Especificação

180.048,58

R$ 3.791.011,63
R$ 8.364.558,40
R$ 8.364.558,40

2009

%

1º sem

%

2º sem

total

Folha Adm.

20,0%

R$

873.265,60

20,8%

R$

526.259,14

R$ 1.399.524,95

Folha Prof.

27,1%

R$ 1.183.274,89

29,2%

R$

738.786,87

R$ 1.922.062,06

Encargos

3,3%

R$

144.088,82

3,4%

R$

86.023,13

Sub Total

50,4%

R$ 2.200.629,32

53,4%

R$ 1.351.069,14

R$ 3.551.698,99

Despesas Adm. (man, serviços públicos, aluguel outros)

6,8%

R$

296.910,31

5,7%

R$

144.215,25

R$

441.125,61

Material de Consumo (Didática, técnico,...)

8,4%

R$

366.771,55

7,6%

R$

192.286,99

R$

559.058,62

Atividades de apoio (capacitação,...)

4,2%

R$

183.385,78

3,1%

R$

78.432,85

R$

261.818,66

Investimentos (biblioteca, móveis, obras)

16,1%

R$

702.978,81

18,1%

R$

457.946,66

R$ 1.160.925,65

Encargos sobre receita ( PIS, Cofins, IR,...)

5,2%

R$

227.049,06

4,5%

R$

113.854,14

R$

340.903,24

Outros (inadimplência , evasão,pro-labore).

8,9%

R$

388.603,19

7,6%

R$

192.286,99

R$

580.890,26

Sub Total

49,6%

R$ 2.165.698,70

46,6%

R$ 1.179.022,88

100% R$ 4.366.328,02
TOTAL

100% R$ 4.366.328,02

100% R$ 2.530.092,02
100% R$ 2.530.092,02

R$

230.111,99

R$ 3.344.722,05
R$ 6.896.420,04
R$ 6.896.420,04

2010
Especificação

%

1º sem

%

2º sem

total

Folha Adm.

9,32%

R$220.533,90

8,98%

R$216.123,22

R$436.657,12

Folha Prof.

26,37%

R$623.981,76

25,42%

R$611.413,92

R$1.235.395,68

Encargos

11,78%

R$278.660,47

11,35%

R$273.087,26

R$551.747,73

Sub Total

47,47%

R$1.123.176,13

45,75%

R$1.100.624,40

R$2.223.800,53

Despesas Adm. (man,
serviços públicos, aluguel
outros)

12,34%

R$291.937,42

12,74%

R$306.534,29

R$598.471,71

Material de Consumo
(Didática, técnico,...)

6,17%

R$145.968,71

6,37%

R$153.267,15

R$299.235,86

Atividades
de
(capacitação,...)

apoio

2,06%

R$48.656,24

2,12%

R$51.089,05

R$99.745,29

Investimentos (biblioteca,
móveis, obras)

11,07%

R$261.991,98

11,44%

R$275.091,58

R$537.083,56

Encargos sobre receita
( PIS, Cofins, IR,...)

5,32%

R$125.903,93

5,50%

R$132.199,13

R$258.103,06

Outros (inadimplência ,
evasão,pro-labore).

15,57%

R$368.274,15

16,08%

R$386.687,86

R$754.962,01

Sub Total

52,53%

R$1.242.732,43

54,25%

R$1.304.869,05

R$2.547.601,48

TOTAL

100%

R$2.365.908,56

100%

Especificação

R$2.405.493,45

R$4.771.402,01

2011

%

1º sem

%

2º sem

total

Folha Adm.

11,62%

R$379.318,31

11,62%

R$398.284,22

R$777.602,53

Folha Prof.

32,87%

R$1.073.248,63

32,87%

R$1.126.911,06

R$2.200.159,69

Encargos

14,68%

R$479.296,01

14,68%

R$503.260,81

R$982.556,82

Sub Total

59,16%

R$1.931.862,94

59,16%

R$2.028.456,09

R$3.960.319,03

Despesas Adm. (man, serviços
públicos, aluguel outros)

9,59%

R$313.278,05

9,59%

R$328.941,95

R$642.219,99

Material
de
Consumo
(Didática, técnico,...)

4,80%

R$156.639,02

4,80%

R$164.470,97

R$321.110,00

Atividades
de
(capacitação,...)

apoio

1,60%

R$52.213,01

1,60%

R$54.823,66

R$107.036,67

(biblioteca,

8,61%

R$281.143,59

8,61%

R$295.200,77

R$576.344,37

Encargos sobre receita ( PIS,
Cofins, IR,...)

4,14%

R$135.107,51

4,14%

R$141.862,88

R$276.970,39

Outros
(inadimplência
evasão,pro-labore).

12,10%

R$395.194,99

12,10%

R$414.954,74

R$810.149,73

40,84%

R$1.333.576,17

40,84%

R$1.400.254,98

R$2.733.831,15

Investimentos
móveis, obras)

,

Sub Total
TOTAL

100%

R$3.265.439,11

100%

Especificação

R$3.428.711,07

R$6.694.150,18

2012

%

1º sem

%

2º sem

total

Folha Adm.

11,62%

R$438.112,65

11,73%

R$460.018,28

R$898.130,92

Folha Prof.

32,87%

R$1.239.602,16

33,19%

R$1.301.582,27

R$2.541.184,44

Encargos

14,68%

R$553.586,89

14,82%

R$581.266,23

R$1.134.853,12

Sub Total

59,16%

R$2.231.301,70

59,74%

R$2.342.866,78

R$4.574.168,48

Despesas
Adm.
(man,
serviços públicos, aluguel
outros)

9,59%

R$361.836,14

9,46%

R$370.882,05

R$732.718,19

Material
de
Consumo
(Didática, técnico,...)

4,80%

R$180.918,07

4,73%

R$185.441,02

R$366.359,09

Atividades
de
(capacitação,...)

apoio

1,60%

R$60.306,03

1,58%

R$61.813,68

R$122.119,71

(biblioteca,

8,61%

R$324.720,85

8,49%

R$332.838,87

R$657.559,72

Encargos sobre receita ( PIS,
Cofins, IR,...)

4,14%

R$156.049,17

4,08%

R$159.950,40

R$315.999,57

Outros (inadimplência
evasão,pro-labore).

12,10%

R$456.450,21

11,93%

R$467.861,47

R$924.311,68

40,84%

R$1.540.280,48

40,26%

R$1.578.787,49

R$3.119.067,97

Investimentos
móveis, obras)

Sub Total
TOTAL

Especificação

,

100%

R$3.771.582,18

100%

2013

R$3.921.654,27

R$7.693.236,45

%

1º sem

%

2º sem

total

Folha Adm.

11,65%

R$465.538,50

11,87%

R$488.815,42

R$954.353,92

Folha Prof.

32,95%

R$1.317.201,26

32,64%

R$1.343.545,29

R$2.660.746,55

Encargos

14,72%

R$588.241,43

15,00%

R$617.653,50

R$1.205.894,93

Sub Total

59,32%

R$2.370.981,19

59,51%

R$2.450.014,21

R$4.820.995,39

Despesas
Adm.
(man,
serviços públicos, aluguel
outros)

9,56%

R$382.008,51

9,51%

R$391.558,72

R$773.567,23

Material
de
Consumo
(Didática, técnico,...)

4,78%

R$191.004,25

4,76%

R$195.779,36

R$386.783,61

Atividades
de
(capacitação,...)

apoio

1,59%

R$63.668,09

1,59%

R$65.259,79

R$128.927,88

Investimentos (biblioteca,
móveis, obras)

8,58%

R$342.824,04

8,54%

R$351.394,64

R$694.218,68

Encargos sobre receita ( PIS,
Cofins, IR,...)

4,12%

R$164.748,91

4,10%

R$168.867,63

R$333.616,55

Outros (inadimplência
evasão,pro-labore).

12,06%

R$481.897,31

12,00%

R$493.944,75

R$975.842,06

40,68%

R$1.626.151,11

40,49%

R$1.666.804,89

R$3.292.956,01

Sub Total
TOTAL

Folha Adm.
Folha Prof.
Encargos
Sub Total 1
Desp. Administ.
Mat. de Consumo
Ativ. de apoio
Investimentos
Encargos s/ receita
Outros
Sub Total 2
Total Geral

Folha Adm.
Folha Prof.
Encargos
Sub Total 1

,

100%

R$3.997.132,30

2014
1º semestre
11,65%
32,95%
14,72%
59,32%
9,56%
4,78%
1,59%
8,58%
4,12%
12,05%
40,68%
100,00%

2015
1º semestre
11,62%
32,87%
14,68%
59,17%

100%

R$4.116.819,10

R$8.113.951,40

390.811,17
1.105.341,46
493.797,46
1.989.950,09

2014
2º Semestre
11,87%
32,64%
15,00%
59,32%

408.880,89
1.124.336,32
516.698,68
2.043.371,03

320.699,98
160.349,99
53.338,18
287.824,88
138.209,62
404.229,58
1.364.652,22
3.354.602,31

9,51%
4,76%
1,59%
8,54%
4,10%
12,00%
40,68%
100,00%

327.586,96
163.965,71
54.770,06
294.173,78
141.230,97
413.358,94
1.401.286,81
3.444.657,84

369.711,76
1.045.819,75
467.071,31
1.882.602,82

2015
2º Semestre
11,62%
32,87%
14,68%
59,17%

371.383,83
1.050.549,62
469.183,71
1.891.117,15

-

Desp. Administ.
Mat. de Consumo
Ativ. de apoio
Investimentos
Encargos s/ receita
Outros
Sub Total 2
Total Geral

Folha Adm.
Folha Prof.
Encargos
Sub Total 1
Desp. Administ.
Mat. de Consumo
Ativ. de apoio
Investimentos
Encargos s/ receita
Outros
Sub Total 2
Total Geral

Folha Adm.
Folha Prof.
Encargos
Sub Total 1
Desp. Administ.
Mat. de Consumo
Ativ. de apoio
Investimentos
Encargos s/ receita
Outros
Sub Total 2
Total Geral

Folha Adm.

9,59%
4,79%
1,60%
8,61%
4,14%
12,10%
40,83%
100,00%

305.123,56
152.402,70
50.906,95
273.943,05
131.721,75
384.983,84
1.299.081,85
3.181.684,67

9,59%
4,79%
1,60%
8,61%
4,14%
12,10%
40,83%
100,00%

306.503,52
153.091,96
51.137,19
275.182,00
132.317,48
386.724,99
1.304.957,13
3.196.074,29

2016
1º semestre
11,62%
32,87%
14,68%
59,17%

358.620,41
1.014.445,16
453.059,17
1.826.124,73

2016
2º Semestre
11,62%
32,87%
14,68%
59,17%

360.242,32
1.019.033,13
455.108,19
1.834.383,64

9,59%
4,79%
1,60%
8,61%
4,14%
12,10%
40,83%
100,00%

295.969,85
147.830,61
49.379,75
265.724,76
127.770,09
373.434,33
1.260.109,39
3.086.234,13

9,59%
4,79%
1,60%
8,61%
4,14%
12,10%
40,83%
100,00%

297.308,42
148.499,20
49.603,07
266.926,54
128.347,95
375.123,24
1.265.808,42
3.100.192,06

2017
1º semestre
11,65%
32,95%
14,72%
59,32%

341.012,96
1.048.365,10
468.343,98
1.887.375,35

2017
2º Semestre
11,65%
32,95%
14,72%
59,32%

372.342,65
1.053.106,48
470.462,13
1.895.911,27

9,56%
4,78%
1,59%
8,58%
4,12%
12,05%
40,68%
100,00%

304.169,05
152.084,53
50.588,79
272.988,54
131.085,41
383.393,00
1.294.309,32
2.927.149,89

9,56%
4,78%
1,59%
8,58%
4,12%
12,05%
40,68%
100,00%

305.544,70
152.772,35
50.817,58
274.223,17
131.678,26
385.126,95
1.300.163,02
2.876.466,86

2018
1º semestre
11,65% 330.782,57

2018
2º Semestre
11,65% 361.172,37

Folha Prof.
Encargos
Sub Total 1
Desp. Administ.
Mat. de Consumo
Ativ. de apoio
Investimentos
Encargos s/ receita
Outros
Sub Total 2
Total Geral

32,95% 1.016.914,15
14,72% 454.293,66
59,32% 1.830.754,08
9,56%
4,78%
1,59%
8,58%
4,12%
12,05%
40,68%
100,00%

295.043,98
147.521,99
49.071,12
264.798,89
127.152,85
371.891,21
1.255.480,04
2.839.335,40

32,95% 1.021.513,28
14,72% 456.348,27
59,32% 1.839.033,93
9,56%
4,78%
1,59%
8,58%
4,12%
12,05%
40,68%
100,00%

296.378,36
148.189,18
49.293,05
265.996,48
127.727,91
373.573,14
1.261.158,13
2.790.172,85

