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1 APRESENTAÇÃO 

 

O Plano Desenvolvimento Institucional – PDI da Faculdade LS representa a 

síntese do que se pretende alcançar, em termos de excelência, com a implantação e 

expansão da LS.  

É um documento em que se definem a missão e as estratégias para atingir as 

metas e objetivos da LS. Abrange e é atualizado para um período de cinco anos. 

Contempla este documento o cronograma, a metodologia de implementação dos 

objetivos, metas e ações do Plano da LS, observando a coerência e a articulação 

entre as diversas ações e a manutenção de padrões de qualidade. 

O seu alcance vai além de uma abordagem técnica, chegando aos 

pressupostos sociopolíticos e filosóficos que embasam as ações previstas, sempre 

condizentes com as diretrizes regentes da educação nacional expressas no texto 

constitucional e na Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, de número 

9.394/96 e legislação complementar. 

 É um documento sujeito a alterações que o momento histórico e o contexto 

social concreto, requerem, pautado na educação uma prática social concreta e 

histórica, sendo uma atividade eminentemente humana, determinada no bojo das 

relações sociais, por isto este documento não é rígido e inflexível. 

 Aqui estão previstas as linhas básicas das ações de desenvolvimento 

institucional da faculdade visando auxiliar aquelas que estão voltadas para o fazer 

pedagógico, calcado no tripé ensino, pesquisa e extensão, com ênfase num ensino 

qualitativo, porque sem ele, inexistem a pesquisa e extensão. 

 O ensino de qualidade requer a priori o eterno aperfeiçoamento e incentivo 

institucional ao corpo docente, uma permanente atualização bibliográfica e melhora 

da infraestrutura, pautadas pela política institucional que objetiva alcançar qualidade 

em todas as suas ações. 

O PDI da Faculdade LS está intimamente articulado com a prática e os 

resultados da avaliação institucional, realizada tanto como procedimento 

autoavaliativo como externo. Sendo estes resultados balizadores das ações para 

sanar as deficiências que serão identificadas ao longo do processo educacional que 

por sua característica dinâmica e de mudança de autores é comum encontrarmos 

deficiências. 
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O plano baseia-se no desenvolvimento de uma consciência humana, ética, 

crítica, cidadã, democrática e pautada no respeito ao próximo e ao meio ambiente, é 

a identidade da instituição construída coletivamente ao longo dos anos. 

 
1.1 BASES LEGAIS 
 

Como dispositivos legais de orientação à elaboração deste PDI, destacam-se: 

Lei Nº 9.394/1996 (LDB), Decreto Nº 5.773/2006, Lei Nº 10.861/2004, Decreto Nº 

2.494/1998, Decreto Nº 5.224/2004, Portaria MEC Nº 1.466/2001, Portaria MEC Nº 

2.253/2001, Portaria MEC Nº 3.284/2003, Portaria MEC Nº 7/2004, Portaria MEC Nº 

2.051/2004, Portaria MEC nº 4.361/2004, Portarias Normativas Nº1/2007, Portaria 

Normativa Nº 2/2007, Resolução CES/CNE Nº 2/1998, Resolução CNE/CP Nº 

1/1999, Resolução CES/CNE Nº 1/2001, Resolução CP/CNE Nº 1/2002 (art.7º), 

Parecer CES/CNE Nº 1.070/1999. 

  Na atualização em 2018 foram consultadas as seguintes legislações: Portaria 

normativa Nº 11, de 20 de junho de 2017, Portaria Nº 315/2018, de 04 de abril de 

2018, Portaria N° 21, de 22 de dezembro de 2017, Portaria N° 20, de 22 de 

dezembro de 2017. 
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

 

2.1 DADOS GERAIS 
 

2.1.1 Mantenedora 
  

Quadro 1 - Razão Social da Mantenedora: Santana Instituto de Educação Superior 
Eireli  

Endereço: (Sede) Setor D Sul Lote 5 – Taguatinga- Brasília-DF - CEP 
72020-111 

Endereços 

Agrupadores: 

Setor D Sul Lote 8 Loja 1 Parte B - Ed. Itacaramby- 

Taguatinga- Brasília-DF CEP 72020-111 

QSD 7, lote 7, subsolo. Depósito 1 e 2 Taguatinga- 

Brasília-DF CEP 720020-070 

Campus Ceilândia: QNM 12 Via NM 12/14 Lote 1, Ceilândia Norte -  Brasília 

-DF   

 

Entidade Mantenedora, pessoa jurídica de direito privado com fins lucrativos, 

com limite territorial de atuação e foro no Distrito Federal, e com estabelecimento 

inscrito na Junta Comercial do Distrito Federal, registrado sob o nº 20040614816 de 

19 de novembro de 2004. 

 

2.1.2 Mantida 

 

Nome da Instituição: FACULDADE LS – FACELS 

Portaria de Credenciamento: Portaria nº. 2552 de 15/07/2005 

Portaria de Recredenciamento: Port. nº 1415 de 06-12-16 - Parecer 386-16  

Conceito Institucional: 4   

A Faculdade LS - FACELS com limite territorial de atuação circunscrito à Região 

Administrativa III, Cidade de Taguatinga – Distrito Federal é uma instituição 

particular de Ensino Superior. 

Modalidades de ensino: Presencial e a Distância. 

 

http://emec.mec.gov.br/plugins/download/arquivo.php?666ac576aa2666cff323f5d976d592a6=Mjc3OTA1XzQ0OC5wZGY=&d6fe1d0be6347b8ef2427fa629c04485=SWVzXzMxNDcv#_blank
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2.2 MISSÃO, VISÃO E VALORES 
 

2.2.1 Missão 

 

Desenvolver, produzir, aplicar e disseminar conhecimentos a partir da busca 

de soluções inovadoras frente as demandas da sociedade. 

 

2.2.2 Visão 

 

Ser uma instituição educacional reconhecida por sua excelência no ensino, 

promovendo uma aprendizagem transformativa na formação do cidadão global. 

 

2.2.3 Valores 

 

 Compromisso com a qualidade  

 Ética 

 Pluralidade  

 Compromisso Social 

 Humanismo  

 

2.3 OBJETIVOS 
 

A Faculdade LS - FACELS, em obediência ao art. 2º do seu Regimento, no 

ensino presencial e a distância tem por objetivos: 

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

pensamento reflexivo; 

 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; 

 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; 
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 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; 

 Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e 

possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos 

que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do 

conhecimento de cada geração; 

 Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular 

os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e 

estabelecer com esta uma relação de reciprocidade; e, 

 Promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão 

das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa 

científica e tecnológica geradas na instituição. 

 

2.4 ÁREAS DE ATUAÇÃO ACADÊMICA 
 

Na graduação, a Faculdade LS atua com cursos de bacharelado, licenciatura 

e superiores de tecnologia. Em relação aos cursos iniciais, cumpre registrar que os 

primeiros cursos autorizados foram: Enfermagem – área de Ciências da Saúde e 

Letras na área de Linguística Letras e Artes e Humanas: Educação. Atualmente, a 

instituição oferece cursos na área de Ciências Sociais Aplicadas e na área de 

Ciências Biológicas. 

Na pós-graduação, a da Faculdade LS atuação, durante o período de vigência 

deste PDI, está concentrada nas áreas de Ciências Humanas, Ciências Sociais 

Aplicadas e Ciências da Saúde. Na extensão dos cursos, projetos e programas a 

serem desenvolvidos durante a vigência deste PDI, tomarão por base as áreas de 

conhecimento estabelecidas para os cursos de graduação e pós-graduação, haja 

vista a indissociabilidade entre as atividades de ensino e extensão. 

A partir de 2017, até a conclusão deste PDI, a Faculdade LS continuará 

atuando nas áreas de conhecimento citadas acima, bem como em outras, de acordo 

com as tendências do mercado, com o firme propósito de participar ativamente do 

processo de melhoria da qualidade educacional do país e do aumento do número de 

vagas acessíveis a população. 
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Em 2018, a Faculdade LS ofereceu os seguintes cursos de graduação nas 

áreas de Saúde e Ciências Sociais Aplicadas, que contempla as Escolas de Saúde e 

de Negócios. 

 
Quadro 2 - Cursos de Graduação nas áreas de saúde e ciências sociais aplicadas 

Ordem Curso Grau Área Modalidade 

1 
Administração 
 

Bacharelado 
Ciências 

Sociais 
Aplicadas 

Presencial 

2 Ciências Biológicas Bacharelado 
Ciências 
Biológicas 

Presencial 

3 Ciências Biológicas Licenciatura 
Ciências 
Humanas 

Presencial 

4 Ciências Contábeis Bacharelado 
Ciências Sociais 
Aplicadas 

Presencial 

5 Enfermagem Bacharelado Saúde Presencial 

6 Farmácia Bacharelado Saúde Presencial 

7 Gestão Financeira Tecnológico 
Ciências Sociais 
Aplicadas 

Presencial 

8 Gestão Hospitalar Tecnológico 
Saúde e 
Ambiente 

Presencial 

9 Nutrição  Bacharelado Saúde Presencial 

10 Radiologia Tecnológico Saúde Presencial 

CURSOS QUE INICIARÃO EM 02/2018 

11 Biomedicina Bacharelado Saúde  Presencial  

12 Fisioterapia  Bacharelado  Saúde  Presencial 

13 Educação Física  Bacharelado     Saúde  Presencial  

14 Estética e Cosmética  Tecnológico 
Ambiente e 
Saúde  

Presencial 

Fonte: O autor (2018). 

 

Além desses, a IES solicitou o credenciamento da Educação a Distância e 

autorização para 02 cursos Tecnológicos e planeja para o próximo quadriênio a 

ampliação de cursos na área da saúde, Ciências Sociais Aplicadas e Área de 

Humanas.  
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3 CONTEXTO EDUCACIONAL: DADOS DA REGIÃO 

 

3.1 O Distrito Federal: breve histórico e aspectos demográficos 
 

No primeiro momento temos o Distrito Federal composto pela Brasília 

planejada que equivale à área projetada do Plano Piloto; em um segundo momento 

observa-se a Brasília que se forma a partir da área central – o Plano Piloto – e as 

chamadas cidades satélites, hoje denominadas Regiões Administrativas do Distrito 

Federal. E por fim, e em um momento mais recente, identificamos a constituição do 

Aglomerado Urbano de Brasília, no qual o número de Regiões Administrativas 

aumenta, consolidando a relação entre a área central e a sua periferia, bem como 

intensificando a interação desse todo que forma o Distrito Federal com os municípios 

do Entorno. 

Esse contexto permite o entendimento de que o Distrito Federal é composto 

de forma distinta, caracterizando-se pela lei orgânica como a capital do país. 

Segundo a lei, ―O Distrito Federal é a única unidade da federação que não possui 

estado e não possui município‖, constitui-se como uma dinâmica socioespacial, a 

qual, ao longo do tempo, passou a ser conformada pela malha urbana que agrega 

as 30 Regiões Administrativas existentes atualmente – entre essas a RAI que 

corresponde a área planejada na década de 1950 e tombada na década de 1990. 

A consolidação dessa estrutura socioespacial indica que apesar dos traços 

distintos na ocupação das RAs, a relação interurbana que as envolve constitui uma 

unidade. E essa estrutura referenciada não mais corresponde a Brasília idealizada, 

projetada ou construída: trata-se de uma Brasília metrópole, cotidianamente 

vivenciada e, portanto, transformada, sobretudo a partir da intensificação da relação 

interurbana entre o Distrito Federal e os municípios goianos e mineiros do entorno.  

A intensificação dessa relação com os municípios do entorno caracteriza o 

terceiro momento dessa constituição, e tem como resultado a criação institucional da 

Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE/DF. 

Criada por meio da Lei Complementar n◦ 94/1988, regulamentada pelo Decreto n◦ 

2.710/1999, e alterada pelo Decreto n◦ 3.445/2000, a RIDE/DF é composta, assim, 

por 22 municípios do entorno goiano e mineiro. São eles: Abadiânia, Água Fria de 

Goiás, Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Cabeceiras, Cidade Ocidental, Cocalzinho 

de Goiás, Corumbá de Goiás, Cristalina, Formosa, Luziânia, Mimoso de Goiás, Novo 
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Gama, Padre Bernardo, Pirenópolis, Planaltina, Santo Antônio do Descoberto, 

Valparaíso de Goiás e Vila Boa, no estado de Goiás; e Unaí, Buritis e Cabeceira 

Grande, no estado de Minas Gerais. 

 

Figura 1- Região Integrada de Desenvolvimento do DF e Entorno (RIDE) 
 

 
                                     Fonte: Codeplan (2017). 

 

A intensidade da relação existente na RIDE/DF gera um fluxo populacional 

significativo entre os municípios do entorno e o Distrito Federal, em função da 

concentração de melhores condições de infraestrutura em setores como a saúde e a 

oferta de emprego, apontando para a formação da Área Metropolitana de Brasília. 

Atualmente, Brasília ocupa a posição de terceira metrópole mais importante do país, 

atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro, apesar de ter apenas 3,7 milhões de 

habitantes em 2007, um número muito abaixo de outras metrópoles já consolidadas 

(como Belo Horizonte, por exemplo). Indicativos importantes para esse 

posicionamento da AMB estão relacionados ao fato de que o contingente 

populacional do DF representa 2,5% da população do país, mas corresponde a 4,3% 

do PIB nacional, o mais alto entre todas as demais. 

Dentro dos limites do Distrito Federal o crescimento populacional é mais 

intenso na periferia do que na região central, contrariando as projeções de Lúcio 

Costa de que as cidades satélites somente seriam criadas quando o Plano Piloto 

atingisse a marca dos 500 mil habitantes, haja vista que em 1980 apenas 300 mil 

pessoas residiam no Plano Piloto de Brasília, 12% da população. Ou seja, há uma 



PLANO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
Credenciamento: Portaria Nº 2.552 de 15/07/2005 publicada no DOU de 19/07/2005 
Recredenciamento: Portaria Nº 1415 de 06/12/2016, publicada no DOU de 07/12/20 

56 
 

 
www.ls.edu.br/faculdade     

estagnação nesse período do crescimento populacional do Plano Piloto, Lago Sul, 

Lago Norte e Cruzeiro.  

Esse processo promove uma mudança do perfil dos habitantes dessa área, o 

que resulta no início de um fenômeno de envelhecimento dessa população devido 

às baixas taxas de fecundidades aliadas a diminuição do índice de mortalidade em 

2000, o que indica uma desaceleração do crescimento populacional no Plano Piloto 

e adjacências (Lago Sul, Lago Norte e Cruzeiro). 

A mudança do perfil dessa parcela da população do Distrito Federal indica as 

transformações nos usos da cidade, que deve se preparar para atender os 

habitantes que demandarão futuramente programas e atividades direcionadas às 

suas necessidades. 

Ao contrário do que ocorre no centro do Distrito Federal a população da 

periferia continua crescendo, e a concentração de infraestrutura e emprego no Plano 

Piloto de Brasília estimula um intenso movimento de migração pendular intra e 

interurbano. 

Ao mesmo tempo em que se observa um crescimento populacional total maior 

do que o projetado inicialmente para o Distrito Federal reafirma-se, com base nas 

informações construídas até esse momento, que a espacialização desse contingente 

não está concentrada na área planejada, mas dispersa nas RA‗s que, em geral, tem 

absorvido as massas populares e necessita de maiores investimentos quanto à 

infraestrutura, transporte, emprego. 

Essa mobilidade intra metropolitana traduz a dinâmica demográfica de um 

território fragmentado, no qual a vida se concretiza em meio a problemáticas 

encontradas nos grandes centros urbanos brasileiros e mundiais, tais como as 

desigualdades de acesso à moradia, emprego, renda e transporte de qualidade, 

entre outros. 

O fato da população do Distrito Federal ser constituída de imigrantes de 

praticamente todas as regiões brasileiras, e de continuar atraindo imigrantes de 

todas as regiões, faz da capital e seu entorno, um território de grande diversidade e 

riqueza cultural.  

Por conta de seu rápido crescimento, Brasília já é a quarta cidade mais 

populosa do país. A maioria dos moradores, 52% é mulher e tem em média 30 anos. 
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A expectativa de vida por aqui está cada vez maior, hoje já é de 77,6 anos, a 

segunda maior do país. A densidade demográfica atual é de 444,66 hab/km². 

O clima é tropical de altitude, com um verão úmido e chuvoso e um inverno 

seco e relativamente frio. A temperatura média anual é de cerca de 20ºC, podendo 

chegar aos 29,7°C de média das máximas em setembro, e aos 12,5 °C de média 

das mínimas nas madrugadas de inverno em julho. A temperatura, porém, varia de 

forma significativa nas áreas menos urbanizadas, onde a média das mínimas de 

inverno cai para cerca de 10°C a 5°C. A umidade relativa do ar é de 

aproximadamente 70% podendo chegar aos 20% ou menos durante o inverno. 

A constituição de Brasília e do seu entorno, bem como suas características, 

fazem parte do planejamento educacional proposto pela Faculdade LS. A instituição 

entende que a qualidade da equidade que avalia o acesso de permanência no 

sistema de educação superior tem também os atributos de igualdade de formação e, 

numa perspectiva mais ampliada, a equidade externa, que implica a posse da 

igualdade na sociedade e no mercado de trabalho. Mantém-se o predomínio da 

internacionalização competitiva isomórfica. Entende, ainda, que o futuro tende a nos 

apontar a manutenção da complexidade da qualidade da educação superior com 

tensões e lutas simbólicas na busca constante do domínio do campo científico nos 

contextos emergentes. A certeza que tem é que qualidade é um construto imbricado 

ao contexto das sociedades e consequentemente aos paradigmas de interpretação 

da sociedade e do papel da educação superior na construção de uma sociedade 

promissora.  

A Sede da Faculdade LS está localizada especificamente na Região 

Administrativa (RA) de Taguatinga, a terceira mais populosa do DF, com 227.379 

moradores, conforme Censo do IBGE (2014) e que está próxima às Regiões 

Administrativas (RA) de Águas Claras, Ceilândia, Vicente Pires, Samambaia e 

Recanto das Emas. Juntas, estas representam o maior adensamento urbano do DF. 

Em 2014 foram registrados 1.208.305 habitantes nessas regiões, o que corresponde 

a 42,4% do total da população do DF.  
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Figura 2 - Mapa do Distrito Federal 

 
          Fonte: IBGE (2017). 
 

 
3.2 PERFIL SOCIOECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL 

 

O Distrito Federal possui, em média, a maior escolaridade da população.  Um 

grupo de pessoas com mais de 25 anos, por exemplo, possui em torno de 9 anos de 

estudo. Os estados com maior relevância econômica do país, São Paulo e Rio de 

Janeiro, ocupam a terceira e segunda colocações, respectivamente, no ranking da 

escolaridade média. No extremo inferior, aparece novamente Alagoas, com menos 

de 5 anos de estudo, em média de sua população, conforme apontam os dados do 

IBGE (2010). 

Dados do PDADE/DF (2013) revelam que o Distrito Federal tem o menor 

índice de analfabetismo do país entre pessoas com 15 anos ou mais, e continua 

como a Unidade da Federação com a menor taxa: 3,49%. Na Educação Básica, o 

Distrito Federal conta com 662 Instituições Educacionais da Rede Pública 

Educacional. 

Do ponto de vista da população e da abrangência e rendimento do sistema 

educacional do Distrito Federal, os dados revelam situações favoráveis e 

promissoras em relação à universalização do acesso das crianças e jovens de 4 a 

17 anos, até 2016. Cumprindo, assim, o que determinou a Emenda Constitucional nº 

59 de 2009 quanto ao ensino fundamental e ensino médio, exceto na faixa dos 4 e 5 
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anos correspondente à pré-escola, que acompanha as dificuldades das matrículas 

em creches.  

A faixa de idade do ensino fundamental conta com 98,8% de frequência bruta 

na escola, a qual considera as distorções idade série dentro do grupo de 6 a 14 

anos, e com 93,1% de taxa líquida, que corresponde ao total da população da 

respectiva faixa etária matriculada na série ano equivalente (Plano de 

Desenvolvimento da Educação do Distrito Federal, 2015).  

Na educação superior, o Distrito Federal conta com 85 Instituições nas 

modalidades presenciais e a distância. Fonte: e-mec (2016). 

No DF, as principais atividades econômicas são: Comércio, Serviços, 

Administração Pública, Agricultura e a Indústria. Da população economicamente 

ativa, com 10 anos e mais de idade, observou-se que 49,58% têm atividades 

remuneradas, 14,45% são aposentados e pensionistas e 17,78% somente estudam, 

de acordo com o PDAD/DF-2013. 

De modo geral, a economia do Distrito Federal apresenta um comportamento 

peculiar por sediar a capital do país. Uma dessas características é a grande 

representatividade dos segmentos da Administração, Saúde e Educação Pública 

(54,3%), Intermediação Financeira, Seguros, Previdência Complementar e Serviços 

Relacionados (10,4%) e Atividades Imobiliárias e Aluguel (5,9%).  

A capital ainda atrai muitos imigrantes por conta das oportunidades de 

trabalho, principalmente no setor público. A maioria da população economicamente 

ativa da cidade (71,8%) trabalha na área de serviços, sendo que 15% são servidor 

da administração pública, defesa ou seguridade social, de acordo com dados de 

2015 da Companhia de Planejamento do DF (Codeplan). 

Brasília acolhe grande contingente de servidores públicos, abriga as sedes de 

várias instituições financeiras e o setor imobiliário é fomentado pela transferência de 

políticos e funcionários de outros estados. As atividades mencionadas acima 

sofreram aperfeiçoamentos qualitativos em suas mensurações e, embora tenham 

reduzido ligeiramente suas participações na composição do valor agregado, no 

confronto do novo método com o antigo, continuam com peso significativo na 

estrutura. 

A atividade industrial é incipiente e está baseada em setores tradicionais 

como: minerais não metálicos, produtos alimentares e bens de consumo não 
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duráveis. A indústria extrativa, setor tradicional das economias desses municípios, 

caracteriza-se pela extração da areia lavada, argila, cascalho, pedra bruta e calcário. 

Também municípios que exploram cristais com uma economia dinamizada no setor. 

O setor terciário é responsável por grande movimento da economia, contando 

com prestação de serviços, administração pública, comércio de mercadorias, 

prestação de serviços sociais, assim com hotéis e restaurantes, transportes e 

imóveis. 

A taxa de desemprego no Distrito Federal manteve ―relativa estabilidade‖ na 

comparação entre maio e junho desse ano, segundo estudo divulgado pela Pesquisa 

de Emprego e Desemprego – PED, junho 2015 pela Companhia de Planejamento 

(CODEPLAN). O percentual que era de 14,4% passou para 14,2%, que equivalem a 

cerca de 220 mil pessoas sem ocupação profissional. Em dezembro de 2014, havia 

cerca de 180 mil desempregados – 23,2% a menos que o registrado em junho. 

Segundo a CODEPLAN, os números acompanham uma tendência registrada em 

anos anteriores. Na comparação com junho de 2013, o desemprego teve alta de 

26% – na época, eram 176 mil pessoas sem emprego. No grupo de regiões ―com 

menor renda‖, a taxa de desemprego é maior, que inclui Brazlândia, Ceilândia, 

Samambaia, Paranoá, São Sebastião, Santa Maria e Recanto das Emas. 

O Produto Interno Bruto (PIB) per capita no DF em 2013 foi de R$ 62.859,43, 

valor bastante superior ao nacional, esse foi o maior índice do País. Além disso, o 

DF tem o maior rendimento médio do País. Esse indicador é influenciado pela 

grande quantidade de funcionários públicos que trabalham na capital federal. No 

entanto, em termos de distribuição de renda, o DF é mais desigual do que a média 

dos Estados da Região Centro-Oeste e do que a média brasileira. O setor de 

serviços é o mais importante, com participação de 93,3% do produto da unidade, 

impulsionado pelo alto poder aquisitivo da população. O governo do DF se mantém 

na sétima posição entre as maiores economias do Brasil, sendo o PIB, o 

responsável por 3,9% do PIB brasileiro. O PIB DF cresceu 3,2% enquanto o PIB 

nacional cresceu 1,0% em relação ao ano anterior, 2012. Espera-se um crescimento 

médio real da economia do Distrito Federal (DF) de 2,1% ao ano entre 2014 e 2020. 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Distrito Federal é de 0,824 

(PNUD – 2010 - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento/Atlas do 

Desenvolvimento Humano dos Municípios, 2013) é o mais elevado entre todas as 27 
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Unidades da Federação (e o 9º maior entre os 5.565 municípios) e o único 

classificado como muito alto. A análise do IDH, sob todos os prismas, indica a 

posição de destaque DF, que apresenta os melhores índices do Brasil em relação ao 

IDH Renda, ao IDH Longevidade e também ao IDH Educação. A dimensão que mais 

contribui para o IDHM da UF é a Longevidade, com índice de 0,873, seguida de 

Renda, com índice de 0,863, e de Educação, com índice de 0,742.  

A maior diferença entre o IDH do DF e o nacional é no componente renda 

(16,8%), seguido do observado na Educação (16,4%) e na Longevidade (7,0%). Na 

média, o IDH do DF é 13,3% superior à média nacional. 

De acordo com a Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD/DF-

2013), dos residentes no Distrito Federal 20,38% têm até 14 anos de idade, 

entretanto, 65,56%, que constituem a grande maioria, concentram-se nos grupos 

entre 15 e 59 anos. A faixa da população acima de 60 anos de idade é de 14,07%. 

Os jovens de 15 a 24 anos estão presentes principalmente no Recanto das Emas 

(22,81%), SAI (21,72%) e Varjão (21,65%), nas Regiões Sudoeste, Centro Sul e 

Centro Norte respectivamente. Em contrapartida, os idosos também estão mais 

representativos na Região Centro sul, no Lago Sul (29,28%) e Plano Piloto 

(23,69%), RA´s Asa Sul e Asa Norte (Região Centro Norte), regiões administrativas 

mais antigas. 

No que diz respeito à cor/raça, a pesquisa revelou que 49,58% da população 

do Distrito Federal declarou-se parda/mulata, seguida de 45,02% da cor branca e 

5,16% cor preta.  

Observa-se que somente 34,59% da população do Distrito Federal possui 

Plano de Saúde, dos quais 27,42% possuem plano empresarial e 7,17% plano 

individual. Como era de se esperar, as maiores incidências de Planos de Saúde 

encontram-se nos domicílios das regiões de saúde de maior renda, regiões Centro–

Norte e Centro–Sul. Em contrapartida, 65,36% da população do DF não possuem 

plano de saúde e, portanto, podem ser considerados usuários que em sua grande 

maioria dependem exclusivamente do SUS.  

Quanto à utilização de hospital público/Unidade de Pronto Atendimento – 

UPA, 72,37% da população declarou fazer uso desses serviços. Do total que os 

utilizam, 18,52% o fazem em Ceilândia, 15,86%, em Taguatinga e 12,35%, no Plano 

Piloto. Em relação à localização do posto de saúde utilizado pela população, 80,95% 
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declararam utilizar esse serviço público. Dos que o utilizam, aproximadamente 90% 

procuram o posto de saúde da própria RA (PDAD/DF, 2013).  

O Distrito Federal é atendido principalmente por transporte coletivo de ônibus. 

O principal ponto de saída e chegada de ônibus urbanos no DF é a Rodoviária, que 

liga o centro de Brasília a todas as outras regiões administrativas e ao entorno. Um 

novo terminal rodoviário interestadual foi inaugurado em julho de 2010, às margens 

da BR-450 (também conhecida como EPIA, Estrada Parque Indústria e 

Abastecimento).  

Outras regiões administrativas possuem terminais rodoviários interurbanos, 

como Taguatinga e Gama. A maioria, entretanto, possui apenas terminais urbanos, 

que normalmente funcionam como pontos finais de linhas urbanas, com alguma 

linha direta para a rodoviária do Plano Piloto. Inaugurado em 2001, o Metrô de 

Brasília atende apenas algumas localidades do Distrito Federal (Asa Sul, Guará, 

Águas Claras, Taguatinga, Ceilândia e Samambaia). Sua demanda vem crescendo a 

cada ano.  

A responsabilidade pelos serviços de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário é da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB). 

Cabe à ADASA a responsabilidade de definir regras e condições para os serviços de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário, ofertados inclusive tarifas, bem 

como fiscalizar sua qualidade e o desempenho do prestador dos serviços. 

O consumo de água potável filtrada foi observado em 78,25% dos domicílios 

e 8,85% consomem água mineral, sendo que a abrangência do abastecimento de 

água no DF por rede geral é de 97,82%. Além disso, quase a totalidade dos 

domicílios (87,34%) possui serviço de coleta urbana de lixo, com 9,88% dos 

domicílios contando com a coleta seletiva.  Dados do PDADE/DF (2013). 

Neste contexto, o credenciamento da Faculdade LS para a cidade de 

Taguatinga vem contribuir com o acesso de uma parcela significativa de estudantes 

que buscam a formação superior. E, assim, viabilizar a ampliação da 

democratização da educação superior, bem como a democratização da educação 

formal. 

A política de inserção regional adotada pela Faculdade LS busca, ainda, 

oferecer benefícios socioeconômicos para a população residente nos arrabaldes de 

suas instalações. Os cursos implantados por esta IES visam o enquadramento de 
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novos profissionais segundo as demandas do mercado profissional dessa região e 

do Distrito Federal. 

Os sujeitos envolvidos nos processos educativos, professores, estudantes, 

coordenadores de cursos, diretores, profissionais de diferentes organizações, entre 

outros, têm afirmado que o exercício da autonomia acadêmica requer que a IES 

―não aceite ser colocada a serviço de um único segmento social‖.  Sua função é 

tanto contribuir para a formação de quadros para o desenvolvimento científico e 

tecnológico, como a serviço de uma concepção universal de cidadania. 

O ensino de graduação e pós-graduação, nesta perspectiva, visa possibilitar a 

conquista de instrumentos para a autonomia profissional, técnica e ética e ampliação 

da prática da cidadania. Para tanto, corpo docente, corpo discente, organização 

didático-pedagógica e infraestrutura devem ser articulados e mobilizados para essa 

conquista. 

 

3.2.1 Aspectos socioambientais do Distrito Federal 
 

Inserido no bioma cerrado, o Distrito Federal apresenta uma paisagem 

bastante heterogênea. As formações florestais, savânicas e campestres se 

desenvolvem de acordo com o perfil do solo e com a proximidade dos corpos 

d‗água, onde mais de 160 mil espécies de fauna, muitas delas endêmicas, 

coexistem. 

Diante da fragilidade dessas unidades geomorfológicas, e considerando a 

preocupação existente quanto ao abastecimento de água da região em análise, há 

no Distrito Federal diversas categorias de unidades de conservação que configuram 

o Patrimônio Ambiental da capital federal. Hoje são 265 mil hectares de áreas 

protegidas (93%) em função, principalmente, da criação da Área de Proteção do 

Planalto Central que corresponde a terras de Goiás e do Distrito Federal. 

Dentre as primeiras ações para a preservação ambiental no Distrito Federal 

destaca-se a criação do Parque Nacional de Brasília (PNB) em 1961, que além de 

ser um espaço de preservação de animais e vegetais típicos do cerrado, se constitui 

em uma das principais áreas de lazer do Distrito Federal com piscinas de água 

corrente abertas ao público. 

No território do Distrito Federal há diversos tipos de Unidades de 

Conservação do bioma cerrado, são elas: Estações ecológicas; reservas ecológicas; 
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Parque Nacional; Reservas Biológicas; Floresta Nacional; Reservas Particulares do 

Patrimônio Natural; Áreas de Proteção Ambiental; e Áreas de Relevante Interesse 

Ecológico. Além dessas, há ainda 62 Parques Ecológicos e de Uso Múltiplo, e o 

Jardim Zoológico, conforme Mapa abaixo. 

 
Figura 3 - Mapa Ambiental do Distrito Federal 

 
                   Fonte: SEDUH, GDF (2007). 

 

As Áreas de Proteção Ambiental (APA) tratam de áreas mais extensas e com 

certo grau de ocupação humana. Sua função central é proteger a diversidade 

biológica, disciplinar o processo de ocupação a assegurar a sustentabilidade do uso 

dos recursos naturais.  

As APAs geralmente possuem atributos abióticos, bióticos, estéticos e 

culturais importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações 

humanas. Entre as principais APAs do Distrito Federal destacam-se a do Rio 

Descoberto, a do Rio São Bartolomeu, a do Gama, e a Cabeça de Veado, além da 

APA do Planalto Central. Assim, há uma biodiversidade bastante considerável. 

Ao contrário das APAs, as Áreas de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) em 

geral são formadas por pequenas extensões e com pouca ou nenhuma ocupação 

humana por abrigarem exemplares raros de biota regional. Entre as principais ARIEs 

estão o Santuário da Vida Silvestre Riacho Fundo e a Capetinga/Taquara. 

A Macrozona de Proteção Integral destina-se a preservação da natureza com 

permissão apenas de uso indireto dos recursos naturais. É composta pelas 
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seguintes Unidades de Conservação: Parque Nacional de Brasília, Estação 

Ecológica de Águas Emendadas, Estação Ecológica do Jardim Botânico de Brasília, 

Reserva Ecológica do IBGE, Reserva Ecológica do Gama, Reserva Ecológica do 

Guará, Reserva Biológica da Contagem, Reserva Biológica do Descoberto, Reserva 

Ecológica do lago Paranoá, Estação Ecológica da UnB – Áreas de Relevante 

Interesse Ecológico dos córregos Capetinga e Taquara.  

Há ainda as Áreas de Proteção Ambiental para proteção em função da 

captação de água destinada ao abastecimento público e Áreas de Interesse 

Ambiental que correspondem a determinadas unidades de conservação de uso 

sustentável constituídas no Distrito Federal e aos equipamentos públicos do Jardim 

Botânico e do Jardim Zoológico relacionado à conservação, manejo e pesquisa da 

fauna e flora, cujas características justificam a indicação de diretrizes especiais 

quanto ao seu uso e ocupação. 

3.2.2 Contexto de saúde no país e no Distrito Federal 
 

Segundo dados da pesquisa ―Saúde Brasil 2014: análise da situação de 

saúde e causas externas‖, organizada pela Secretaria de Vigilância em Saúde 

(SVS), a tendência de queda do número de nascimentos e das taxas de fecundidade 

entre 2000 e 2013 é observada em todo o País, sendo mais acentuada entre 2000 e 

2005. Mais recentemente, de 2010 a 2013, verifica-se estabilização das taxas de 

fecundidade em níveis muito baixos nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, e 

contínua queda no Norte e Nordeste.  

Com a estabilização do número de nascimentos em torno de 3 milhões é 

possível ampliar e aprimorar os cuidados à saúde da mulher, do feto e do recém-

nascido, principalmente para a parcela da população que se mostra mais vulnerável, 

como adolescentes, indígenas e com menor grau de instrução. Faz-se necessário 

também ampliar a discussão sobre o aumento constante da proporção de partos 

cesáreos, com maior frequência em estabelecimentos não públicos, no Sul, Sudeste 

e Centro-Oeste, em mães entre 25 e 39 anos, com maior escolaridade e de cor da 

pele branca e suas implicações, conforme conclusão da pesquisa.  

Outro estudo vinculado a essa pesquisa evidenciou um aumento significativo 

na proporção de óbitos de mulheres em idade fértil, maternos, infantis e fetais 

investigados, no período de janeiro de 2009 a dezembro de 2013, devido às 
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estratégias desenvolvidas pelas três instâncias de direção do Sistema Único de 

Saúde (SUS), e destacou avanços importantes na estruturação e no 

desenvolvimento da vigilância de óbito no Brasil, marcadamente nas regiões Norte, 

Nordeste e Centro-Oeste, que refletem um grande trabalho de coordenação e 

execução das equipes de vigilância estaduais e municipais.  

Observa-se ainda expressiva queda da Taxa de Mortalidade Infantil (TMI) em 

todas as regiões brasileiras entre 1990 e 2010, passando de 47,1 a 16/1.000 

nascidos vivos (NVs). A partir de 2010, a queda tem sido mais lenta, alcançando, em 

2013, 14,5/1.000 NVs. O componente pós-neonatal apresentou maior queda (82%), 

com destaque para a Região Nordeste. O perfil por componentes da mortalidade 

infantil varia segundo escolaridade da mãe e cor da pele/raça, com maior peso do 

componente pós-neonatal entre mães com menor escolaridade, indígenas e de cor 

preta. Mais de 60% dos óbitos neonatais são de recém-nascidos prematuros ou com 

baixo peso, e têm como principal causa de morte os fatores perinatais e maternos. 

Em 2013, 73,6% dos óbitos notificados ao SIM foram investigados, sendo que os 

menores percentuais de óbitos investigados se encontram nas unidades da 

Federação com mais elevadas TMI. Desse modo, é necessário que maiores 

esforços sejam destinados, especialmente, à redução da mortalidade neonatal, para 

que o Brasil possa ultrapassar a barreira de 10 óbitos infantis/1.000 NVs, como em 

países com semelhantes graus de desenvolvimento. 

Em relação ao perfil da mortalidade brasileira, a pesquisa realizada em 2013 

aponta para a manutenção da política de controle das doenças crônicas não 

transmissíveis, especialmente as cardiovasculares, e também os homicídios e 

acidentes por transporte terrestre em grupos populacionais estratégicos (BRASIL, 

2015). Homens continuam tendo maior risco de morrer do que as mulheres, 

predominantemente na faixa de 15 a 59 anos, com grande participação das causas 

externas. Doenças cerebrovasculares e infarto agudo de miocárdio foram as causas 

mais frequentes de morte no País em 2013. No sexo feminino seguiram 

pneumonias, diabetes mellitus e doenças hipertensivas; no masculino, homicídios, 

pneumonias e acidentes de transporte terrestre. Os homicídios foram importantes 

nos pardos, pretos e indígenas e nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. 

Quanto à situação epidemiológica de algumas doenças transmissíveis no 

Brasil, no ano de 2014, a pesquisa observou que, mais uma vez, a dengue foi alvo 
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de atenções, mantendo-se como doença de maior importância entre aquelas com 

potencial epidêmico (BRASIL, 2015). Houve um grande número de casos, mas 

permanecendo baixa a letalidade. 

Entre as doenças previsíveis por vacinação, o sarampo apresentou também 

potencial epidêmico, com um amplo surto da doença, havendo encerramento do 

surto em Pernambuco, no início do ano, e continuidade da transmissão da doença 

ao longo de todo o ano de 2014, no estado do Ceará. A coqueluche tem se 

caracterizado com uma redução da letalidade, com aumento da sensibilidade nos 

processos de vigilância. Destarte, o Brasil segue em sua tendência de 

aprimoramento das ações de vigilância e controle das doenças infecciosas, o que 

exige promover cuidado integrado e centrado no paciente.  

Vale destacar ainda que a pesquisa analisou diversas ações governamentais 

alinhadas com os compromissos internacionais para a prevenção e a redução dos 

casos de AIDS, da mortalidade pela doença e da transmissão vertical do HIV e 

também em relação à eliminação da sífilis congênita, concluindo que o Brasil tem 

implementado avanços importantes. Todavia, ainda é necessário qualificar o 

conhecimento sobre a situação epidemiológica no país, em especial em relação às 

hepatites, bem como melhoria das ações de prevenção, diagnóstico e tratamento 

precoce visando à redução dos casos das doenças. 

Outras conclusões importantes em relação à saúde no Brasil são: 

 A melhoria dos serviços de saúde como indispensável para uma resposta efetiva à 

dupla carga de adoecimento de países de média e baixa renda, o que requer a 

melhoria dos serviços de saúde, em especial a qualificação da atenção básica; 

 A presença de resíduos de agrotóxicos em água de consumo humano e o registro 

de casos de intoxicação são alertas a serem consideradas para ações e medidas 

voltadas para a promoção da saúde. Desse modo, conhecer, evitar e reduzir seus 

impactos à saúde é um desafio para a saúde coletiva no Brasil, em especial na 

definição de estratégias e práticas de vigilância em saúde para a promoção da 

qualidade de vida da população; 

 O álcool é uma das principais causa de mortes prematuras no Brasil, especialmente 

entre homens e na raça/cor negra, tornando-se importante o envolvimento de 

diversos atores, governo, legislativo, profissionais de saúde e educação, sociedade, 
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famílias e jovens, visando ao avanço das políticas públicas e do marco regulatório 

das bebidas alcoólicas; 

 Investir na capacitação dos profissionais para adesão às notificações de violência e 

na melhoria da qualidade dessas notificações é um importante passo para a 

elaboração de políticas públicas voltadas para o enfrentamento da violência 

doméstica no Brasil; 

 A saúde pública brasileira precisa mover esforços no sentido de delinear e fortalecer 

estratégias eficazes de promoção de saúde e de prevenção de riscos do suicídio e 

das tentativas, levando em consideração as especificidades de gênero e idade, 

reforçando o papel da atenção primária e ampliando o acesso aos serviços 

especializados. 

Todos esses indicadores contribuem para a orientação de programas e políticas 

públicas de atenção à saúde e são importantes objetos de análise e discussão para 

se pensar a formação os profissionais da saúde e da educação na atualidade. 

 

3.2.3  Contexto das Ciências Sociais Aplicadas no país e no Distrito Federal 
 

A vida em sociedade requer gerenciamento de necessidades e suas 

consequências, o Brasil é um país emergente e estamos em constante crescimento 

social, a vida em sociedade a priori gera necessidades a busca de qualidade de vida 

de bem-estar, bem como o gerenciamento de conflitos e a criação e imposição de 

regra para o convício harmonioso deve ser constante. 

A área de Ciências Sociais Aplicadas reúne campos de conhecimento 

interdisciplinares, voltados para os aspectos sociais das diversas realidades 

humanas. Ou seja, estão reunidos nessa área cursos que, embora tenham 

conteúdos diferentes, têm o mesmo objetivo: entender quais são as necessidades 

da sociedade e, também, quais são as consequências de viver em sociedade. 

Em 23 de janeiro de 2008, por meio da Portaria nº 9, o Ministério da 

Educação (MEC), a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(Capes), estabeleceu que este grupo comporta os cursos nas áreas 

de Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Ciência da 

Informação, Comunicação, Desenho Industrial, Demografia, Direito, Museologia, 
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Planejamento Rural e Urbano, Serviço Social, Economia, Arquitetura e Urbanismo, 

Arquivologia, Jornalismo e Editoração, Rádio e Televisão, Economia Doméstica, 

Desenho Industrial e Turismo. 

As Ciências Sociais Aplicadas estudam o homem, o espaço, e infinitas 

possibilidades. Uma simples palavra, um gesto isolado ou um amontoado de 

números só ganham sentido se, por trás deles, estiver o desejo humano de modificar 

e interagir com o meio social. Cinini (2017): Ações que para alguns são realizadas 

de forma natural, como um simples hábito cotidiano, tornam-se, para outros, 

preciosas matérias-primas de trabalho e pesquisa. E com mais de 200 milhões de 

brasileiros se relacionando a todo o momento para transformar e (re)criar o espaço, 

campo para estudos é o que não falta na área de conhecimento das Ciências 

Sociais Aplicadas. 

Brasília não para de crescer como um grande organismo vivo e demandar 

novas sugestões e soluções para seus habitantes por isso a LS oferecem novos 

cursos para atender necessidades da sociedade. 

O fato de Brasília ter sua economia ligada na administração pública favorece 

o desenvolvimento de pesquisas e de estudos na área das Ciências Sociais. 

Seja no ramo da economia, habitação, informação ou cultura, o interesse do 

homem é a base presente nos cursos dessa área. 

Administrar pessoas, empresas e inevitavelmente problemas. É neste trinômio 

que navegam os profissionais das chamadas Ciências Sociais Aplicadas tão 

presentes na vida urbana dos grandes centros. 

Tradicionalmente incluídos na área de Humanas, cursos como Direito, 

Jornalismo, Administração e Economia ganharam uma área própria na última 

reformulação promovida pelo CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico). No perfil, a forte marca dos que agem para transformar a 

sociedade. 

Embora não integrem diretamente a mesma área, os cursos de Humanas e 

Sociais Aplicadas têm diversas características em comum. Na verdade, as duas 

ciências trabalham de maneira complementar. As Humanas trabalham mais com o 

próprio ser humano. Nas sociais, o ser humano é usado para a sua organização. 

Nessa área, é buscada a vida em sociedade, e nas organizações. Sempre buscando 
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o bem da coletividade. Em Humanas, a busca é pela formação da pessoa e atrelar a 

pessoa com sua inserção social, esse é o foco da LS. 

Procura-se formar pessoas que tenham capacidade para assumir riscos e 

propor alternativas. É preciso que o estudante não fique limitado a reproduzir 

conceitos, mas que possa pensar e enfrentar problemas e propor soluções. A 

formação é voltada para pessoas que querem ter conhecimento porque a sociedade 

está em mutação a cada momento. É preciso que o estudante absorva isso e volte 

para a comunidade em condições de tentar atender à coletividade. 

Brasília tem um campo vasto para as Áreas de Humanas e Ciências Sociais 

Aplicadas com os cursos de perfis distintos tanto na parte acadêmica, como para o 

mercado de trabalho. A LS oferece a Escola de Saúde, que já se estabeleceu no 

mercado e a Escola de Negócios com os cursos de Administração, Ciências 

Contábeis e Gestão, com foco no empreendedorismo e na área da Educação o 

curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. 

A oferta de Cursos das Ciências Sociais aplicadas em Especial justifica-se 

pelas condições socioeconômicas não apenas da região em que se situa dentro da 

RA Taguatinga, mas também considerando que a própria RA se constitui num 

importante polo econômico do DF, além de possuir uma forte atividade comercial e 

industrial, bem como uma franca expansão do terceiro setor.  

Essa relativa distância do Plano Piloto – Brasília, com o passar das décadas, 

propiciou a formação de um ambiente econômico e social próprio: fortaleceu-se o 

comércio, assim como se formou uma identidade própria do morador de Taguatinga. 

A RA é dotada de várias empresas, instituições financeiras, bancárias, públicas, 

como seguramente nenhum outro setor da cidade possui, à exclusão do setor 

central, obviamente. Foram justamente estas características que a tornam sui 

generis, que levaram a Faculdade LS a instalar-se em Taguatinga, com vistas a 

desenvolver sobremaneira todas as potencialidades da região.  

A Faculdade LS detém também a missão de trazer educação superior de 

qualidade a esta população local, que anseia pela abertura não só de mais um curso 

de Direito, mas do curso que vai atender suas peculiaridades, visando à formação 

de um profissional preparado para o exercício de atividades na área jurídica, nos 

termos dos eixos de formação profissional fixados pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais dos cursos, mas que se encaixe perfeitamente às necessidades e que 
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tenha o conhecimento e a sensibilidade necessários para proporcionar uma melhora 

nas condições sociais da vida daquelas pessoas.  

3.2.4  Contexto das Ciências Biológicas no país e no DF 

 

Há um vasto campo na área das ciências Biológicas no Brasil, pois estuda 

todas as formas de vida passando pela flora, pela fauna e pelo desenvolvimento 

humano e diversas atividades que os Profissionais e das Áreas de Ciências 

biológicas podem atuar. Entre elas podemos citar, em Meio Ambiente e 

Biodiversidade, Saúde e, Biotecnologia e Produção,  

As Ciências Biológicas ocupa-se da pesquisa a origem, a evolução, a estrutura 

e o funcionamento dos seres vivos. Ele analisa as relações entre os diversos seres e 

entre eles e o meio ambiente. 

O vasto campo de estudos na graduação permite que o profissional siga 

caminhos diversos, conforme seu interesse. Da pesquisa de ponta que envolve 

células-tronco ao trabalho ambiental, a carreira do biólogo é abrangente e 

promissora, em razão, especialmente, da crescente preocupação com o meio 

ambiente. A atuação deste profissional é também fundamental em aplicações da 

medicina, no desenvolvimento de medicamentos e na indústria, em áreas de 

fabricação de bebidas e de alimentos. 

O Brasil carece de pesquisadores e estamos em amplo crescimento tornando 

necessários os cuidados com a área ambiental, é preciso produzir para a 

manutenção da espécie humana, da flora. O setor de biocombustíveis e a área de 

biotecnologia, com o uso de plantas para a produção de novos medicamentos e 

produtos na área alimentícia, são outros campos de trabalho. 

Brasília é uma área pequena em plena expansão, a população cresce e os 

espaços são ocupados de forma desordenada. As áreas rurais estão sendo 

ocupadas e é preciso cuidar de todo o ambiente para que possa existir equilíbrio. 

O Bioma Cerrado abrange 13 estados brasileiros, incluindo o Distrito Federal, 

em uma área de cerca de 200 milhões de hectares, sendo a savana mais rica em 

diversidade do mundo e o segundo maior Bioma do país. Posicionado na região 

central no país, faz limite com a Mata Atlântica, a Floresta Amazônica, a Caatinga e 

o Pantanal. 
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É neste contexto que situa Brasília, em uma região rica de vegetação, fauna, 

flora e em pleno crescimento humano. 
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4 UNIDADES ACADÊMICAS 

 

4.1 SEDE TAGUATINGA 
 

O Distrito Federal conta com uma população de 3,039 milhões de pessoas, 

Taguatinga é a Região Administrativa III que desenvolveu especialmente em função 

do comércio e dos empregos que sua população obtinha em Brasília. Considerada a 

capital econômica do Distrito Federal, com 12 mil empresas, 100 mil trabalhadores e 

um comércio que abastece a população local, estimada em 250 mil habitantes, a 

administração conta com atividades diversificadas, oferecendo oportunidades de 

trabalho em lojas, atacados, fábricas, hotéis, faculdades, hipermercados e nos 

distritos industriais. Tornou-se um importante centro comercial dentro do DF e polo 

de atração para a população das cidades próximas, constituindo-se, também, como 

importante polo de saúde e de educação (IBGE, 2017).  

Da população total de Taguatinga, destaca-se o percentual daqueles que não 

estudam 75,59%. Os que frequentam escola pública somam 14,86% com 1,40% em 

período integral. Na escola particular 9,45%.  

Quanto ao nível de escolaridade, a população concentra-se na categoria dos 

que têm nível médio completo 26,74%, seguida pelo superior completo, incluindo 

especialização, mestrado e doutorado 22,11%. Os que possuem fundamental 

incompleto são 20,58%. Analfabetos na região representam 1,48%. 

Dos alunos moradores de Taguatinga 81,04% estudam na própria Região, e 

11,03% na Região do Plano Piloto. As demais localidades de estudo são pouco 

relevantes individualmente. 

Taguatinga, região administrativa, líder e polo, possui também intensa 

atividade forense, assim como os órgãos públicos e instituições privadas ligadas 

direta ou indiretamente a estas atividades, os quais, encontram-se aptos em 

absorver estagiários em formação e egressos dos cursos da Faculdade LS.  

Além disso, é importante ressaltar que, além da estrutura judiciária aqui 

entendida não só em relação aos Órgãos próprios deste Poder, mas também 

àqueles órgãos e entidades que, embora não o integrem, sejam com ele afins, como 

as funções essenciais à justiça, Taguatinga concentra também grande parte dos 

serviços públicos da região, cuja demanda é crescente.  
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A Faculdade LS está localizada na RA de Taguatinga, próxima às Regiões 

Administrativas de Ceilândia e Samambaia. Entre estas três cidades, encontra-se a 

Área de Relevante Interesse Ecológico Juscelino Kubitschek – ARIE JK, Unidade de 

Conservação que possui cerca de 210 hectares destinados à manutenção da biota 

nativa: a flora e a fauna; os sítios arqueológicos, as nascentes dos córregos Cortado 

e Taguatinga, e o curso do Ribeirão Taguatinga. 

 

Figura 4 - Mapa de Taguatinga 

 

 
Fonte: Codeplan (2017).  
 

A ARIE JK tem maior parte de seu perímetro concentrado na Região 

Administrativa de Taguatinga, a qual foi criada para desfazer as invasões que 

tomavam conta de Brasília. Os operários que se deslocaram de todo o Brasil para 

construir a Nova Capital resolveram fazer ali também sua morada. Como, no 

entanto, eram pobres, invadiram terras e construíram barracos, revelando para um 

país que cria em seu rápido desenvolvimento, a realidade de pobreza em que vivia 

sua população. O planejamento da cidade, nesse contexto, não obedeceu a um 

estudo antecipado, nem pelo espaço territorial, nem pelas questões ambientais. 
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Estava iniciando uma prática que se tornaria danosa ao meio ambiente e corriqueira 

no DF: ocupação do solo para posterior urbanização e regularização.  

A Faculdade LS reconhece a importância da ARIE JK para a manutenção da 

qualidade de vida local, não somente pela sua riqueza paisagística, mas por 

propiciar às comunidades opções de esporte, lazer e garantia dos recursos naturais. 

O maior desafio hoje é conciliar o avanço urbano com a preservação dessas áreas 

naturais, uma vez que todos esses fatores refletem um contexto de tamanha 

complexidade.  

É com essa preocupação que surge a necessidade de trabalhar a educação 

ambiental de forma permanente, preparando profissionais que possam contribuir 

para o desenvolvimento de uma sociedade sustentável. Portanto, esses aspectos 

socioambientais não são desconsiderados pela comunidade acadêmica da 

Faculdade LS, tendo em vista que os impactos no meio ambiente local afetam direta 

ou indiretamente a saúde e o bem-estar da população local.  

Considerando ainda que a maior parte dos cursos ofertados pela Faculdade 

LS são vinculados à saúde, é importante fazer uma breve análise da área. 

 

4.2 CAMPUS CEILÂNDIA 
 

No segundo semestre de 2017, após análise contextual e discussão interna e 

do Conselho superior a Faculdade LS aprovou a criação do campus de Ceilândia, e 

estabeleceu um conjunto de metas e indicadores a serem cumpridos no período 

entre 2017-2021. 

Ceilândia é a localidade do Distrito Federal com a maior densidade urbana. 

Criada há quarenta anos para resolver problemas de distribuição populacional, a 

Região Administrativa possui atualmente quase 600 mil habitantes. Os números, de 

2010, são da Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PNAD) da Companhia de 

Planejamento do Distrito Federal (Codeplan). 
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Figura 5 - Mapa da Ceilândia 

 

 
                              Fonte: Codeplan (2017). 
 

 

Ceilândia é IX Região Administrativa do DF, que foi criada em 1971, ocupa 

uma área de 29,10 quilômetros quadrados. Dos que está há mais de 15 anos na 

região somam 64% dos moradores. Hoje, a população urbana estimada da RA 

Ceilândia é de 489.351, e a média de moradores por domicílio urbano, de 3,44 

pessoas, com 37,33% dos moradores trabalhando na própria Região, o significa que 

54 mil pessoas não precisam se deslocar até outra região para o trabalho. Do total 

de habitantes, 46% estão na faixa etária de 25 a 59 anos. As crianças, na faixa de 

zero a 14 anos representam 21% e os idosos, 17%. No Pôr do Sol e Sol Nascente, 

as crianças são 28% e os idosos 7%. 

A escolha da IX região administrativa do Distrito Federal se deu pelas 

características socioeconômicas, populacionais e geográficas dessas áreas. Nessas 

localidades está concentrada uma grande parte da população do DF, em média 600 

mil habitantes. Destes 45% tem menos de 20 anos e aproximadamente 150 mil 

alunos matriculados. 
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== 

5 METAS GERAIS DO PDI E A EAD 

 

Das metas descritas no PDI, é mister informar que abrangem as duas 

modalidades, a saber:  

Quadro 3 - Metas descritas no PDI 

METAS ABRANGÊNCIA 

Avaliar periodicamente as políticas e ações 

relacionadas aos cursos de graduação e pós-

graduação, em consonância com a missão da 

Faculdade LS e de acordo com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais e os Projetos 

Pedagógicos de Cursos. 

Educação Presencial 

Educação à Distância 

Monitorar os índices e as causas de evasão, 

abandono e reprovação nos cursos de 

graduação e pós-graduação, a fim de 

desenvolver estratégias de enfrentamento que 

favoreçam a permanência com êxito dos 

estudantes. 

Educação Presencial 

Educação à Distância 

Fortalecer a atuação dos órgãos colegiados na 

definição de ações estratégicas nas áreas de 

planejamento, regulamentação e avaliação. 

Educação Presencial 

Educação à Distância 

Manter um quadro de docentes com percentuais 

favoráveis de mestres e doutores, com 

experiência docente e de exercício profissional, 

conforme padrões de excelência definidos pela 

política nacional para a Educação Superior. 

 

Educação Presencial 

Educação à Distância 

Manter o Núcleo Docente Estruturante em regime de 

tempo parcial e/ou integral ou em sua totalidade. 

Educação Presencial 

Educação à Distância 

Criar grupos de trabalho para reformulação dos 

projetos pedagógicos dos cursos de graduação 

da Faculdade, a fim de favorecer práticas mais 

interdisciplinares e interativas com uso de 

metodologias ativas. 

Educação Presencial 

Educação à Distância 

Ampliar os mecanismos de integração entre a 

graduação e os programas de pós-graduação. 

Educação Presencial 

Educação a Distância 
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Desenvolver projetos integradores na perspectiva da 

cidadania, direitos humanos, diversidade e 

sustentabilidade. 

Educação Presencial 

Educação à Distância 

Implementar o Programa de Desenvolvimento 

Profissional Docente. 

Educação Presencial 

Educação a Distância 

Criar mecanismos de apoio e estímulo à utilização de 

metodologias educacionais inovadoras. 

Educação Presencial 

Educação a Distância 

Criação de fórum de discussões de práticas 

pedagógicas para os cursos de graduação de 

acordo com técnicas de metodologia ativa. 

Educação Presencial 

Educação à Distância 

Desenvolver metodologias inovadoras didático-

pedagógicas, com a introdução de ensino híbrido 

(Blended Learning). 

Educação Presencial 

Educação à Distância 

Implementar programas e projetos que favoreçam o 

desenvolvimento e a responsabilidade dos 

estudantes de graduação em atividades de 

monitoria, iniciação científica, extensão e 

aprimoramento profissional. 

Educação Presencial 

Educação à Distância  

Organizar jornadas acadêmicas por cursos e 

promover outros eventos acadêmicos inovadores 

com a participação de palestrantes externos. 

Educação Presencial 

Fortalecer a política de estágios supervisionados, de 

acordo com as especificidades dos cursos. 

Educação Presencial 

Educação a Distância 

Criação de um núcleo pedagógico com o 

desenvolvimento de materiais didáticos, novas 

mídias e de ferramentas de comunicação. 

Educação à Distância 

Ampliar o acesso dos estudantes às novas 

tecnologias como instrumentos de mediação da 

construção da aprendizagem. 

Educação Presencial 

Educação à Distância 

Revisar periodicamente, conforme necessidade de 

cada curso, as linhas de pesquisa que deverão 

servir como um direcionamento para a 

capacitação de docentes e para o 

desenvolvimento dos discentes sem programas 

de iniciação científica. 

Educação Presencial 

Educação à Distância 

Incentivar a participação de docentes e discentes no 

Programa de Iniciação Científica (PIC-LS). 

Educação Presencial 

Educação a Distância 

Adequar os projetos integradores voltados às 

necessidades socioambientais, culturais, sociais, 

técnicas, científicas e econômicas da região em 

que a IES está inserida. 

Educação Presencial 
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Incentivar a produção e disseminação de 

conhecimentos por meio da implementação de 

programas que possibilitam a participação de 

professores e estudantes em eventos, palestras, 

cursos, congressos e demais acontecimentos de 

cunho intelectual e cultural. 

Educação Presencial 

Educação à Distância 

Firmar parcerias com instituições, as quais as 

atividades sejam congêneres às atividades de 

ensino, pós-graduação, iniciação cientifica e 

extensão, da Faculdade LS. 

Educação Presencial 

Educação à Distância 

Publicar trabalho de produção acadêmico-científica 

de discentes e docentes. 

Educação Presencial 

Educação a Distância 

Promover atividades de extensão por meio de 

projetos sociais que integram a comunidade 

acadêmica e a comunidade local. 

Educação Presencial 

Educação à Distância 

Ampliar o Núcleo de Estágio, responsável pelo 

encaminhamento de estagiários da instituição 

junto às diversas empresas e escolas 

conveniadas, bem como firmar novas parcerias e 

criar outras funções pertinentes a estágios. 

Educação Presencial 

Educação à Distância 

Contratação semestral de professores, quando 

necessário, mediante seleção e análise 

detalhada do Curriculum Vitae, entrevista e 

respectiva micro aula, primando pela aderência 

de sua titulação à área da disciplina a ser 

ministrada, bem como à experiência acadêmica 

na mesma, como também: inserção do Docente 

no quadro de pessoal da IES com regime de 

trabalho compatível com as atividades de classe 

e extraclasse desenvolvidas. 

Educação Presencial 

Educação à Distância 

Implementar continuamente o programa de 

avaliação institucional segundo determinação da 

legislação do SINAES. 

Educação presencial 

Educação à Distância 

  Fonte: O autor (2018). 
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6 HISTÓRICO DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

 
6.1 BREVE HISTÓRICO DA FACULDADE LS 

 

A Santana Instituto de Educação Superior Eireli é uma organização social de 

iniciativa privada que tem como objetivo o desenvolvimento da qualidade de 

educação. Sua origem deu-se por meio de um estabelecimento de ensino técnico 

(educação profissional) na área de saúde, funcionando desde 19 de novembro de 

1998, situada no Setor "D" Sul, Lotes 5, 8 e 9, em Taguatinga – Distrito Federal, 

inscrita no CNPJ sob o nº 02.846.920/0001-50. Destaca-se na sua atuação social, 

com relevantes serviços prestados à comunidade de Taguatinga e entorno. 

A Faculdade LS, iniciou implantando cursos técnicos (educação profissional) 

nesta área, e que tem conquistado pela sua excelência e qualidade, efervescência 

política, cultural e renome no âmbito da saúde no Distrito Federal. Nasceu de um 

sonho de educação voltado para o avanço científico-tecnológico cultural, sem 

nunca perder o significado humanístico. 

Em acordo regimental, mantêm-se na qualidade de instituição integrante 

do Sistema de Ensino do Distrito Federal, inspirada nos ideais de liberdade e 

solidariedade humana, observado os princípios legais vigentes. Possui como 

finalidade prestar serviços especializados, em nível superior à comunidade e 

estabelecer com esta uma implementação da relação de reciprocidade, no 

contexto educacional, como já vem fazendo em nível técnico por meio da oferta 

dos seguintes cursos: Técnico em Enfermagem, Técnico em Análises Clínicas, 

Técnico em Radiologia e Especialização, Técnica em Instrumentação Cirúrgica, 

Especialização Técnica em Enfermagem do Trabalho e Especialização Técnica 

em Necropsia e Anatomia Médico-Legal.  

A Faculdade LS foi credenciada em 2005, período em que se registrou 

grande expansão do setor privado na área da Educação Superior. Iniciou com a 

implantação de dois cursos, um na área de Saúde – Curso de Bacharelado em 

Enfermagem – e outro na área de Ciências Humanas – Curso de Letras: 

Português e Respectivas Literaturas. Para tanto, estabeleceu critérios para as 

disciplinas obrigatórias das atividades acadêmicas do bacharelado e da 

licenciatura estruturadas em semestres letivos, com matrícula em bloco 
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semestral, sendo dado o direito de opção ao estudante para se matricular no 

semestre completo oferecido ou no mínimo em três disciplinas. 

No ano de 2007, foi instituída o Núcleo de Extensão unidade responsável 

pela formulação de políticas, gerência e avaliação de ações, projetos e 

programas da Extensão Acadêmica, bem como pela definição de uma política 

cultural para a Faculdade. Fundamentadas em um modelo político-pedagógico 

participativo, prima pela busca da qualidade social, integrando escola 

comunidade e desenvolvendo ações de extensão ligadas ao ensino e à 

pesquisa, contribuindo, assim, para a formação integral de nossos estudantes.  

No mesmo ano, foi criado o Comitê Institucional de Ética (CIE), colegiado 

de caráter exclusivamente educativo, subordinado à Coordenação Ética, 

Pesquisa e Extensão, instituída no mesmo período. Órgão criado para defender 

os interesses dos sujeitos da pesquisa, bem como orientar pesquisadores e 

estudantes da instituição sobre as questões éticas em pesquisas com seres 

humanos e a necessidade de encaminhamento de protocolos de pesquisas que 

envolvam seres humanos para Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) 

autorizados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP). 

Em 2008, atendendo a demanda da comunidade e do mercado de 

trabalho, dois cursos tecnológicos foram implantados: Curso Superior de 

Tecnologia em Radiologia e Curso Superior de Tecnologia em Gestão 

Hospitalar. No mesmo ano, foi submetida ao MEC/INEP toda documentação 

necessária para autorização da oferta dos cursos de bacharelado em 

Administração, Ciências Biológicas-Bacharelado, Ciências Biológicas-

Licenciatura, Farmácia Bacharelado e Curso Superior de Tecnologia em Gestão 

Financeira. No entanto, a conclusão dos atos de avaliação dos referidos cursos 

ocorreu somente em 2011. 

O recredenciamento da Faculdade LS ocorreu em 2014. Na visita in loco, os 

avaliadores do MEC/INEP comprovaram que as políticas institucionais atendem 

aos critérios de qualidade estabelecidos para a Educação Superior e estão 

devidamente implantadas, de modo que o Conceito Institucional 4 (Muito Bom) foi 

atribuído. Quanto ao Índice Geral de Cursos, a IES mantém Conceito Satisfatório 

(3), conforme registrado no Sistema e-MEC. 
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O recredenciamento da Faculdade LS ocorreu em 2014. Na visita in loco, 

os avaliadores do MEC/INEP comprovaram que as políticas institucionais 

atendem aos critérios de qualidade estabelecidos para a Educação Superior e 

estão devidamente implantadas, de modo que o Conceito Institucional 4 (Muito 

Bom) foi atribuído. Quanto ao Índice Geral de Cursos, a IES mantém Conceito 

Satisfatório (3), conforme registrado no Sistema e-MEC. 

Em 2018, solicitou o credenciamento para a modalidade a distância com o 

intuito de manter a missão da LS, oferecendo um ensino de qualidade e 

inovador. 

 

Quadro 4 - Atos legais dos Cursos de Graduação da Faculdade LS 

CURSO 
PORTARIA DE 
AUTORIZAÇÃO 

PORTARIA DE 
RECONHECIMENTO 

PORTARIA DE 
RENOVAÇÃO DE 

RECONHECIMENTO 

1 Administração 

Portaria nº 502 de 
22/12/2011 

DOU nº 247, 
26/12/2011, Seção: 1, 

Pag.: 193 

- 
 
- 

2 Biomedicina 

Portaria nº 116 de 
20/02/2018 

DOU nº 36, 
22/02/2018, Seção: 1, 

Pag.: 16 

- - 

3 
Ciências 

Biológicas 
(Bacharelado) 

Portaria nº 251 de 
07/07/2011 

DOU nº 130, 
08/07/2011, Seção: 1, 

Pag.: 25 

Portaria nº 819 de 
29/10/2015 

 
DOU nº 211, 

05/11/2015, Seção: 
1, Pag.: 23 

 
- 

4 
Ciências 

Biológicas 
(Licenciatura) 

Portaria nº 205 de 
27/06/2011 

DOU nº 122, 
28/06/2011, Seção: 1, 

Pag.: 11 

Portaria nº 1.188 de 
24/11/2011 

DOU nº 226, 
27/11/2017, Seção: 

1, Pag.: 89 

- 

5 
Ciências 

Contábeis 

Portaria nº 1.028 de 
29/09/2017 

DOU nº 190, 
03/10/2017, Seção: 1, 

Pag.: 20 

- - 



PLANO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
Credenciamento: Portaria Nº 2.552 de 15/07/2005 publicada no DOU de 19/07/2005 
Recredenciamento: Portaria Nº 1415 de 06/12/2016, publicada no DOU de 07/12/20 

83 
 

 
www.ls.edu.br/faculdade     

6 
Educação 

Física 

Portaria nº 226 de 
29/03/2018 

 

DOU nº 62, 
02/04/2014, Seção: 1, 

Pag.: 18 

- - 

7 Enfermagem 

Portaria nº 2.553 de 
15/07/2005 

DOU nº 137, 
19/07/2005, Seção: 1, 

Pag.: 23 

Portaria nº 1.531 de 

14/09/2009 
 

DOU nº 197, 
15/10/2009 

Portaria nº 01 de 

06/01/2012 

DOU nº 06, 
09/01/2012, Seção: 1, 

Pag.: 28 

8 
Estética e 
Cosmética 

Portaria nº 226 de 
29/03/2018 

DOU nº 62, 
02/04/2014, Seção: 1, 

Pag.: 18 

- - 

9 
Farmácia 

(Bacharelado) 

Portaria nº 502 de 
22/12/2011 

DOU nº 247, 
26/12/2011, Seção: 1, 

Pag.: 193 

Portaria nº 652 de 
29/06/2017 

DOU nº 124, 
30/06/2017, Seção: 

1, Pag.: 22 

- 

10 Fisioterapia 

Portaria nº 196 de 
22/03/2018 

DOU nº 57, 
23/03/2018, Seção: 1, 

Pag.: 57 

- - 

11 
Gestão 

Financeira 

Portaria nº 385 de 
19/09/2011 

 

DOU nº 182, 
21/09/2011, Seção: 1, 

Pag.: 52 

Portaria nº 433 de 

30/07/2014 
 

DOU nº 146, 
01/08/2014, Seção: 

1, Pag.: 29 

- 
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12 
Gestão 

Hospitalar 

Portaria nº 530 de 
19/10/2007 

DOU nº 203, 
22/10/2007, Seção: 1, 

Pag.: 18 

Portaria nº 430 de 
21/10/2011 

DOU nº 204, 
24/10/2011 

Portaria nº 01 de 
06/12/2012 

DOU nº 06, 
09/01/2012, Seção: 1, 

Pag.: 28 
__________________

___ 
Portaria nº 821 de 

30/12/2014 

DOU nº 01, 
02/01/2015, Seção: 1, 

Pag.: 29 e 32 

 

13 
Nutrição 

(Bacharelado) 

Portaria nº 563 de 
27/09/2016 

 

DOU nº 187, 
28/09/2016, Seção: 1, 

Pag.: 54 

 

- - 

14 Radiologia 

Portaria nº 483 de 
17/08/2007 

DOU nº 160, 
20/08/2007, Seção: 1, 

Pag.: 12 

Portaria nº 447 de 
01/11/2011 

DOU nº 211, 
03/11/2011. 

Portaria nº 821 de 
30/12/2014 

DOU nº 01, 
02/01/2015, Seção: 1, 

Pag.: 32 
__________________

___ 
Portaria nº 135 de 

01/03/2018 

DOU nº 42, 
02/03/2018, Seção: 1, 

Pag.: 37 
Fonte: O autor (2018). 

 

6.2 PROGRAMA EXTENSÃO 
 

As atividades desenvolvidas na extensão como processo educativo, 

cultural e científico inter-relacionamento o ensino e a pesquisa de forma 

indissociável, por meio de projetos e outras ações de extensão que viabilizam a 

relação transformadora entre estudantes e sociedade, na forma estabelecida 

por este regulamento.  
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A Extensão tem como finalidade o desenvolvimento de conjunto articulado 

de projetos e outras ações de extensão acadêmica e de apoio à cultura, com 

base nos Projetos Pedagógicos dos Cursos contribuindo para a emancipação e 

desenvolvimento do estudante, da sociedade e da comunidade, além da 

promoção de novos conhecimentos, da cidadania e da ética profissional.  

As atividades de extensão são pautadas pela realização das seguintes 

ações:  

- Cursos de aperfeiçoamento e atualização;  

- Oficinas;  

- Eventos;  

- Projetos comunitários;  

- Prestação de serviços à comunidade;  

- Administração de Medicamentos; 

- Boas Práticas em Procedimentos Invasivos de Enfermagem; 

- Boas Práticas em Procedimentos de Urgência e Emergência; 

- Curso SES-DF 2018 – Farmacêutico; 

- Emergências Cardiovasculares; 

- Curso de Vacinação; 

- Cálculo de Medicamentos. 
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7 PERFIL DOS ESTUDANTES DA FACULDADE LS 

Considerando o perfil de ingressantes dos últimos cinco anos, mapeado 

por meio do Sistema Educacional Integrado utilizado pela IES, destaca-se que: 

 Mais 70% são do sexo feminino e oriundo de escolas públicas da região; 

 A maioria dos estudantes afirma ter renda familiar de até três salários 

mínimos; 

 Mais de 80% dos estudantes trabalham e estudam concomitantemente; 

 Aproximadamente 50% se declararam branco e somente cerca de 14% 

negros; 

 Em relação ao grau de escolaridade dos pais, mais 40% afirmaram que 

possuem apenas o ensino fundamental do 1º ao 5º ano, e menos de 10% 

concluíram o ensino superior. 

É possível concluir que o público-alvo da Faculdade LS é pertencente à 

Classe Social D (de acordo com a classificação do IBGE 2015), sendo o 

ingresso no ensino superior uma oportunidade de inclusão e promoção de 

maiores possibilidades de conhecimento e ascensão no mercado de trabalho e, 

consequentemente, de ascensão social.  

Ademais, ao analisar esses dados, a Faculdade LS tem de forma 

constante ampliado as políticas de ensino e apoio ao estudante a fim de 

favorecer o seu acesso e a permanência. Desde 2013, o número de bolsas 

vinculadas aos Programas Sociais foi ampliado de modo significativo, com 

destaque para o Prouni, como pode ser observado no gráfico a seguir: 
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Gráfico 1 - Total de Estudantes Bolsistas na Faculdade LS (2016) 
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8 PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL – PPI 

 

Projeto Pedagógico Institucional (PPI) é um documento de orientação 

acadêmica, constituído de propósitos próprios, intenções e filosofia institucional, 

a partir das bases regimentais e do plano de desenvolvimento institucional da 

Faculdade LS, enfim, estabelece as políticas previstas para sua prática 

educacional nas modalidades presencial e a distância. 

Na Faculdade LS, as políticas perpassam pela intenção de formar 

egressos que possuam domínio das competências e habilidades, além de uma 

formação comprometida com princípios de solidariedade, ética e cidadania. 

Entendendo a função social do PPI, este documento se consolida como 

um instrumento político, filosófico e teórico-metodológico que norteia o fazer 

pedagógico da Faculdade LS, resultando no exercício reflexivo que aponta para 

mudanças necessárias a serem vividas por administradores, diretores, 

coordenadores, educadores e educandos. 

Neste sentido, todos os membros envolvidos no processo devem fazer 

uso do exercício dialógico intra e interpessoal, possibilitando assim a formação 

de profissionais com uma visão abrangente do mundo contemporâneo e do 

papel da educação superior nos espaços micro e macro da comunidade em a 

Faculdade LS, está inserida, contribuindo assim para a integração e participação 

do discente para com os desafios atuais. 

A LS tem um papel Social desde a sua criação de ser uma entidade 

formadora de profissionais qualificados para atuação na Região Administrativa 

de Taguatinga sua sede, no Campus da Região Administrativa de Ceilândia, em 

todo o Distrito Federal e regiões do Entorno devido à proximidade e em seus 

polos de Educação a Distância. 

O Projeto Pedagógico Institucional é uma proposta de ação político-

educacional organizada enquanto instrumento da Faculdade LS que tem como 

finalidade estabelecer as diretrizes para o ensino de graduação, o qual deve 

estar articulado com o ensino de pós-graduação, a pesquisa e a extensão, 

assegurando unidade e autonomia no desenvolvimento institucional através de 

uma formação global e crítica, orientada no sentido de tornar seus discentes 

sujeitos capazes de pleno desenvolvimento profissional e pessoal. 
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O Projeto Pedagógico Institucional integra as coordenações de cursos e 

demais instâncias da Faculdade LS envolvida nas decisões de estruturação 

física institucional, preparação de potencial humano e das questões 

administrativas e de gestão pedagógica, necessárias à implantação da 

qualidade da Educação Superior. 

A formação humanística e profissional pretendidas não se faz de forma 

isolada e de modo individualizado, mas por meio de ações compartilhadas 

coletivamente, nas diversas instâncias e nos vários meios de discussão e 

decisão coletiva, ampliando a possibilidade de análise de diferentes respostas 

às situações e às demandas surgidas. 

O País tem hoje pouco mais de 5 milhões de estudantes de graduação, 

com 75% deles em instituições privadas e 25% nas públicas. Desde o início dos 

anos 1990 quase triplicamos a oferta de vagas e 25% dos jovens de 18 a 24 

anos estão no ensino superior.  

Tal esforço tem sido meritório da expansão de vagas ocorrida nos últimos 

dez anos nas universidades federais e estaduais, mas a demanda expressiva 

ainda está concentrada no setor privado, esta realidade se repete no Distrito 

federal. 

Mas de qualquer forma, mesmo considerando esta expansão do acesso à 

universidade, ainda há muito a ser realizado na Educação Superior. O novo 

Plano Nacional de Educação (2011-2020) apresenta em seu contexto, 20 metas 

estratégicas para os próximos anos. Uma delas é a de elevar a taxa bruta de 

matrícula na Educação Superior para 50% e atingindo uma taxa líquida de 33% 

da população de 18 a 24 anos, que atualmente encontra-se ao nível de 15%. 

A sede da Faculdade e o Campus da Faculdade LS estão situados em 

uma região que é uma das maiores populações do DF, essas regiões possuem 

uma população que já alcança mais de 500.000 habitantes, e um contingente de 

110.370 jovens concluintes do ensino médio dados do senso de 2015. 

O Projeto Pedagógico da LS abrange a inserção regional, princípios 

filosóficos e técnico-metodológicos, organização didático-pedagógica, políticas 

de ensino, iniciação científica, projetos de extensão e responsabilidade social. 
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9 CONCEPÇÕES E PRINCÍPIOS FILOSÓFICOS E TEÓRICO-
METODOLÓGICOS 

 

A Faculdade LS busca nas modalidades de ensino se pautar em 

princípios filosóficos e teóricos – metodológicos que observem os seguintes 

princípios norteadores: 

I. Compromisso com a justiça social, equidade, cidadania, ética, 

preservação do meio ambiente, transparência e gestão democrática; 

II. Verticalização do ensino e sua integração com a iniciação científica e a 

extensão; 

III. Eficácia nas respostas de formação profissional, difusão do conhecimento 

científico e tecnológico e suporte aos arranjos produtivos locais, sociais e 

culturais; 

IV. Pluralidade e diversidade. 

V. Adoção de um modelo de gestão que tem como metas: a relevância da 

educação, a busca constante da qualidade da educação ofertada e a 

construção de uma sociedade justa e solidária. 

 

Nesta direção, o projeto pedagógico institucional da Faculdade LS 

intenciona estabelecer as bases para a busca de excelência acadêmica, com 

vistas à formação do ser humano, enfatizando conhecimento teórico, habilidades 

científico-tecnológicas, autonomia intelectual e pessoal, compreensão 

profissional, fundados no compromisso ético-social. A incorporação dessas 

diretrizes em todos os níveis de formação de pessoas deve nortear as práticas 

pedagógicas da instituição, reduzindo, desta maneira, a distância que ainda 

separa as técnicas e procedimentos pedagógicos na formação de graduados e 

de pós-graduados. 

Os processos de ensino e de aprendizagem representam as atividades 

fundamentais da Faculdade LS, assim como toda instituição de ensino superior. 

Para isso, tais processos baseiam-se na construção de um espaço de 

socialização do conhecimento, em que docentes e discentes reconheçam a 

importância de seu papel como agentes transformadores. 
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Para tanto, entende que a educação precisa ser concebida a partir de 

quatro pilares definidos para a Educação do Século XXI (relatório da Comissão 

Internacional sobre Educação para o Século XXI UNESCO/1999): aprender a 

conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Pilares esses 

que indicam que a função de uma instituição de ensino, em qualquer uma das 

suas modalidades, deve estar voltada à realização plena e global do ser 

humano. 

Esses pilares são imprescindíveis para a construção do pensamento 

autônomo e crítico, a elaboração de julgamentos de valores próprios, aliando 

essas características à sensibilidade, sentido estético, responsabilidade pessoal, 

capacidade de comunicação, dentre outros aspectos.  Todos estes possibilitam, 

então, o desenvolvimento integral dos indivíduos. 

Ademais, a educação tem exigido a formação de um sujeito preparado 

para intervir no cenário global, o que motivou a IES a atualizar a sua 

visão.  Educação Global é uma educação capaz de abrir os olhos e as mentes 

das pessoas para as realidades do mundo, despertando-as para contribuírem 

para um mundo com mais justiça, equidade e direitos humanos para todos. 

Entende-se que a educação global abrange a Educação para o 

Desenvolvimento, a Educação para os Direitos Humanos, a Educação para a 

Sustentabilidade, a Educação para a Paz e a Prevenção de Conflitos e a 

Educação Intercultural, dimensões globais da Educação para a Cidadania. 

Tal forma de conceber o profissional e cidadão que a Faculdade LS 

pretende projetar só reforça a importância social da instituição, pois destaca uma 

maneira diferente de ele se relacionar com o conhecimento e se preparar para 

exercer a cidadania e o trabalho em uma sociedade complexa, ao mesmo tempo 

em que se realiza como pessoa. 

Desse modo, numa visão dinâmica, a Faculdade LS compreende o 

Currículo como um instrumento que se realiza em diferentes âmbitos de 

decisões e realizações, ganha vida no processo de implantação e se materializa 

no processo de concepção, desenvolvimento e expressão de práticas 

pedagógicas e em sua avaliação, cujo valor para os estudantes depende dos 

processos de transformação por eles vivenciados (SACRISTÁN, 2000). 
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Os Currículos dos cursos ofertados pela Faculdade LS fundamenta-se na 

Pedagogia Histórico-crítica e na Psicologia Histórico-Cultural, opções teórico-

metodológica que apresentam elementos objetivos e coerentes na compreensão 

da realidade social e educacional, buscando não somente explicações para as 

contradições sociais, mas, sobretudo, para superá-las, identificando as causas 

do fracasso escolar e garantindo a aprendizagem para todos. 

A Psicologia Histórico-cultural destaca o desenvolvimento do psiquismo e 

das capacidades humanas relacionadas ao processo de aprendizagem, 

compreendendo a educação como fenômeno de experiências significativas, 

organizadas didaticamente pela escola. A aprendizagem não ocorre 

solitariamente, mas na relação com o outro, favorecendo a crianças, jovens e 

adultos a interação e a resolução de problemas, questões e situações na ―zona 

mais próxima do nível de seu desenvolvimento‖. A possibilidade de o estudante 

aprender em colaboração pode contribuir para seu êxito, coincidindo com sua 

―zona de desenvolvimento imediato‖ (VIGOSTSKY, 2001, p. 329). Assim, 

aprendizagem deixa de ser vista como uma atividade isolada e inata, passando 

a ser compreendida como processo de interações de estudantes com o mundo, 

com seus pares, com objetos, com a linguagem e com os professores num 

ambiente favorável à humanização. 

A pedagogia histórico-crítica esclarece sobre a importância dos sujeitos 

na construção da história. Sujeitos que são formados nas relações sociais e na 

interação com a natureza para a produção e reprodução de sua vida e de sua 

realidade, estabelecendo relações entre os seres humanos e a natureza. 

Consequentemente, ―[...] o trabalho educativo é o ato de produzir, direta e 

intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida 

histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens‖ (SAVIANI, 2003, p. 07), 

exigindo que seja uma prática intencional e planejada. 

Nessa perspectiva, o estudo dos conteúdos curriculares tomará a prática 

social dos estudantes como elemento para a problematização diária na escola e 

sala de aula e se sustentará na mediação necessária entre os sujeitos, por meio 

da linguagem que revela os signos e sentidos culturais. A Prática social é 

compreendida como o conjunto de saberes, experiências e percepções 

construídas pelo estudante em sua trajetória pessoal e acadêmica e que é 
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transposto para o estudo dos conhecimentos científicos. Considerar a prática 

social como ponto de partida para a construção do conhecimento significa 

trabalhar os conhecimentos acadêmicos a partir da articulação dialética de 

saberes do senso comum, escolares, culturais, científicos, assumindo a 

igualdade entre todos eles.  

O trabalho pedagógico, assim concebido, compreende que a 

transformação da prática social se inicia a partir do reconhecimento dos 

educandos no processo educativo. A mediação entre a escola e seus diversos 

sujeitos fortalece o sentido da aprendizagem construída e sustentada na 

participação e na colaboração dos atores. 

A aprendizagem, sob essa ótica, só se torna viável quando a identificação 

da prática social, como vivência do conteúdo pelo estudante, é o ponto de 

partida do processo de ensino-aprendizagem e influi na definição de todo o 

percurso metodológico a ser construído pelos professores.  

A partir dessa identificação, a problematização favorece o 

questionamento crítico dos conhecimentos prévios da prática social e 

desencadeia outro processo mediado pelo docente, o de instrumentalização 

teórica, em que o diálogo entre os diversos saberes possibilita a construção de 

novos conhecimentos (SAVIANI, 2003).  

Na organização do trabalho pedagógico, a prática social, seguida da 

problematização, instiga, questiona e desafia o educando, orienta o trabalho do 

professor com vistas ao alcance dos objetivos de aprendizagem. São indicados 

procedimentos e conteúdos a serem adotados e trabalhados por meio da 

aquisição, significação e contextualização das diferentes linguagens expressas 

socialmente.  

A mediação docente resumindo, interpretando, indicando, selecionando 

os conteúdos numa experiência coletiva de colaboração produz a 

instrumentalização dos estudantes nas diferentes dimensões dos conceitos 

cotidianos e científicos que, por sua vez, possibilitará outra expressão da prática 

social (catarse e síntese). Tal processo de construção do conhecimento 

percorrerá caminhos que retornam de maneira dialética para a prática social 

(prática social final). 
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A prática pedagógica, nesse contexto, tem significado social e deve ser 

desenvolvida para além da dimensão técnica, permeada por conhecimentos 

científicos, mas também por relações interpessoais e vivências de cunho afetivo, 

valorativo, estético e ético.  

Dentre os desafios a serem assumidos, a Faculdade LS se propõe a 

transpor a cômoda e rotineira prática instrucionista em favor de outras formas de 

atuação pedagógica que estimulem a criatividade e valorizem o espírito 

empreendedor, na perspectiva de superação da transmissão de um 

conhecimento, em forma de conteúdo pronto e elaborado. 

Nesse sentido, os currículos dos cursos estão alicerçados nos seguintes 

princípios:  

a) unicidade entre teoria e prática;  

b) interdisciplinaridade;  

c) flexibilização;  

d) articulação entre ensino, pesquisa e extensão.  

 

9.1 PRINCÍPIOS DOS CURRÍCULOS 
 

Toda proposta curricular é situada social, histórica e culturalmente. É a 

expressão do lugar de onde se fala e dos princípios que a orientam. Princípios 

são ideais, aquilo que procuramos atingir e expressam o que consideramos 

fundamental: conhecimentos, crenças, valores, atitudes, relações, interações. 

Dentro da perspectiva dos cursos da Faculdade LS, os princípios orientadores 

são: unicidade entre teoria e prática, interdisciplinaridade, flexibilização e 

articulação ensino, pesquisa e extensão.  

Esses princípios são centrais nos enfoques teóricos e práticas 

pedagógicas no tratamento de conteúdos curriculares, em articulação a múltiplos 

saberes que circulam no espaço social e escolar. 

a) Princípio da unicidade entre teoria e prática 

Vázquez (1977) afirma que, ao falar de unidade entre teoria e prática, é 

preciso considerar a autonomia e a dependência de uma em relação à outra; 

entretanto, essa posição da prática em relação à teoria não dissolve a teoria na 
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prática nem a prática na teoria, tendo em vista que a teoria, com sua autonomia 

relativa são indispensáveis à constituição da práxis e assume como instrumento 

teórico uma função prática, pois ―é a sua capacidade de modelar idealmente um 

processo futuro que lhe permite ser um instrumento – às vezes decisivo – na 

práxis produtiva ou social‖ (idem, p. 215).  

Nessa perspectiva de práxis, o conhecimento é integrado, há uma visão 

articulada de áreas de conhecimento/componentes curriculares, de saberes e de 

ciências; as metodologias são mais dinâmicas, mutáveis e articuladas aos 

conhecimentos. A avaliação das aprendizagens adquire sentido emancipatório 

quando passa a considerar o conhecimento em sua totalidade e em permanente 

construção.  

Para garantir a unicidade da teoria prática no currículo e sua efetividade 

na sala de aula, devemos privilegiar estratégias de integração que promovam 

reflexão crítica, análise, síntese e aplicação de conceitos voltados para a 

construção do conhecimento, permeados por incentivos constantes ao 

raciocínio, problematização, questionamento, dúvida. O ensino que articula 

teoria e prática requer de professor e estudantes a tomada de consciência, 

revisão de concepções, definição de objetivos, reflexão sobre as ações 

desenvolvidas, estudo e análise da realidade para a qual se pensam as 

atividades.  

b) Princípio da interdisciplinaridade  

A interdisciplinaridade favorece a abordagem de um mesmo tema em 

diferentes disciplinas e, a partir da compreensão das partes que ligam as 

diferentes áreas do conhecimento, ultrapassa a fragmentação do conhecimento 

e do pensamento, o que contribui para o desenvolvimento de habilidades, 

atitudes, conceitos, ações importantes para o estudante em contato real com os 

espaços sociais, profissionais e acadêmicos em que intervirá.  

A organização do processo de ensino-aprendizagem em uma situação 

próxima daquela na qual o conhecimento será utilizado, facilita a compreensão e 

favorece as aprendizagens dos estudantes. Essa ação rompe com a lógica de 

determinação de temas sem uma reflexão sobre os conhecimentos em 

diferentes áreas e com as tentativas frustradas de forçar uma integração que 
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não existe, dificultando a implementação de atividades interdisciplinares durante 

o desenvolvimento curricular.  

Para garantir que a interdisciplinaridade se efetive em sala de aula, 

necessário se faz que os professores dialoguem, rompendo com a solidão 

profissional característica das relações sociais e profissionais na modernidade. 

O princípio da interdisciplinaridade estimula o diálogo entre conhecimentos 

científicos, pedagógicos e experienciais, criando possibilidades de relações 

entre diferentes conhecimentos e áreas. Santomé (1998) afirma que ―[...] 

interdisciplinaridade é fundamentalmente um processo e uma filosofia de 

trabalho que entram em ação na hora de enfrentar os problemas e questões que 

preocupam em cada sociedade‖ (p.65), contribuindo para a articulação das 

diversas disciplinas e, ao mesmo tempo, favorecendo o trabalho colaborativo 

entre os professores. 

c) Princípio da Flexibilização 

A flexibilidade curricular dá abertura para a atualização e a diversificação 

de formas de produção dos conhecimentos e para o desenvolvimento da 

autonomia intelectual dos estudantes, para atender as novas demandas de uma 

sociedade em mudança que requer a formação de cidadãos críticos e criativos. 

Amplia, portanto, a possibilidade de reduzir a rigidez curricular ao favorecer o 

diálogo entre os diferentes conhecimentos, de forma aberta, flexível e coletiva, 

numa tentativa de romper as amarras impostas pela organização das grades 

curriculares repletas de pré-requisitos.  

A flexibilidade do currículo é viabilizada pelas práticas pedagógicas dos 

professores, articuladas a autonomia dos estudantes. Ao considerar os 

conhecimentos prévios dos estudantes, o professor torna possível a construção 

de novos saberes, ressignificando os saberes científicos e os do senso comum, 

que conduz à emancipação e à criatividade individual e social. Ao promover a 

articulação entre os conhecimentos científicos e os saberes dos estudantes, o 

professor contribui para que partam de uma visão sincrética, caótica e pouco 

elaborada do conhecimento, reelaborando-a numa síntese qualitativamente 

superior (SAVIANI, 2008). Nessa perspectiva, abrimos espaço para 

experiências, saberes, práticas dos sujeitos comuns que protagonizam e 
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compartilham com professores saberes e experiências construídas em espaços 

sociais diversos. 

Em relação à seleção e organização dos conteúdos, a matriz curricular 

define as disciplinas obrigatórias, mas garante certa flexibilidade para que os 

estudantes possam optar por outras que possam enriquecer seus 

conhecimentos em uma determinada área de interesse. 

d) Articulação entre ensino, pesquisa e extensão 

Neste contexto, desde o início do curso, projetamos o envolvimento dos 

estudantes nos projetos de iniciação científica e de extensão desenvolvidos no 

âmbito da Faculdade LS, seguindo assim, o que propõe a Constituição de 1998, 

Art. 2017: a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Busca-se, 

desse modo, a integração entre essas atividades, considerando-as como 

tempos, espaços e processos de aprendizagem, e não como o somatório de 

atividades isoladas. 

Partimos da compreensão de que entre o ensino, pesquisa e extensão há 

a produção de conhecimentos, num processo inovador, complexo e instigante 

para os estudantes. Durante esse processo de produção de ideias, o ensino é 

enriquecido com as possibilidades de pesquisa e ensino, em especial, porque há 

o compartilhamento de inquietudes, experiências e expectativas, ações 

consolidadoras do princípio da indissociabilidade.  

Assim, o ensino passa a ser movimentado pela revisão crítica dos 

conhecimentos ensinados, oportunizando outras construções e aprendizagens a 

ele relacionadas. Além disso, há a possibilidade de reflexão, questionamentos e 

indagações, provenientes tanto das atividades de extensão como daquelas 

associadas à pesquisa. Desta maneira, os assuntos tratados em aula e o 

material didático utilizado não perdem a referência com o contexto histórico, 

social e cultural onde foram produzidos, articulando-se, ainda, às questões 

éticas com os quais estão relacionados.  

No Curso da Faculdade LS a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão é, primeiramente, na possibilidade de fazer da pesquisa, em seu 

sentido amplo, a metodologia de ensino privilegiada nas disciplinas realizadas 

ao longo do curso. O posicionamento crítico e reflexivo acerca do conhecimento, 



PLANO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
Credenciamento: Portaria Nº 2.552 de 15/07/2005 publicada no DOU de 19/07/2005 
Recredenciamento: Portaria Nº 1415 de 06/12/2016, publicada no DOU de 07/12/20 

98 
 

 
www.ls.edu.br/faculdade     

dentro do contexto da realidade onde se insere, são os princípios presentes nas 

atividades pedagógicas que se realizam nas disciplinas: discussões, e debates 

em pequenos ou grandes grupos, nas atividades práticas, nas saídas de campo 

e visitas técnicas, nos estudos de caso e na construção e realização de 

pequenos projetos de pesquisa.  

Desde as primeiras disciplinas os estudantes têm oportunidade de realizar 

leitura crítica de textos científicos, atividades externas, como saídas de campo e 

visitas técnicas, realizar experimentos, em que fazem observações, levantam 

suas perguntas e também produzem seus relatórios. Há, nessa direção, a 

perspectiva de inserção na realidade, o que implica em atividades de 

diagnóstico, ensino e proposição de ações de intervenção na comunidade e no 

meio ambiente.  

Isso é possível porque a contextualização do conhecimento é princípio 

para todas as disciplinas. Nas saídas de campo, o estudante tem oportunidade 

de deparar-se e coletar dados sobre a realidade dos ecossistemas da região 

onde está inserido. A devolução desse conhecimento à sociedade realiza-se por 

meio de apresentações em eventos científicos ou encaminhamento de relatórios 

às instituições responsáveis pela área onde o estudo foi realizado.  

 
9.2 ESTRUTURA CURRICULAR DOS PROJETOS PEDAGÓGICOS 

Todos os cursos ofertados pela Faculdade LS estão organizado em 

conformidade com os padrões definidos nas Diretrizes Curriculares Nacionais 

preconizadas pelo Ministério da Educação e estão em constante revisão, a partir 

das seguintes premissas:  

 Integração dos conteúdos básicos e profissionalizantes;  

 Currículo flexível, dinâmico e contextualizado;  

 Articulação entre teoria e prática e entre ensino serviços e comunidade;  

 Abordagem de temas transversais como: cidadania e direitos humanos, 

diversidade e sustentabilidade; 

 Ensino centrado na interação ativa entre professor e estudante; 

 Metodologia de aprendizagem problematizadora, orientada aos problemas 

mais relevantes da comunidade;  

 Avaliação para as aprendizagens, na perspectiva avaliação formativa. 
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Tendo em vista esses princípios, a Faculdade LS tem buscado diversificar 

as metodologias e as modalidades de ensino que compõem o processo de 

formação dos estudantes. Por isso, a partir de 2017 serão ofertados cursos de 

extensão e algumas disciplinas baseadas na Educação à Distância (conforme 

proposto Decreto n.º 5.622/2005), mais especificamente relacionadas ao 

proposto pelo ensino híbrido. Essa recente metodologia, o ensino híbrido, alia o 

ensino presencial, realizado ao longo das disciplinas e o enriquecimento do 

processo de ensino e aprendizagem por meio das tecnologias de informação e 

comunicação consolidadas na educação à distância. 

Os projetos pedagógicos dos cursos deverão atender de forma integral as 

competências e habilidades estruturadas nas áreas de conteúdos estabelecidas 

pelas Diretrizes Curriculares Nacionais e definir eixos integradores que possam 

favorecer práticas interdisciplinares e contextualizadas. Além disso, a Faculdade 

LS compreende que Educação tem a ver com questões mais amplas e que a 

faculdade é o lugar de encontros de pessoas, origens, crenças, valores 

diferentes que geram conflitos e oportunidades de criação de identidades. Por 

serem questões contemporâneas, fundamentais para a consolidação da 

democracia, do Estado de Direito e da preservação do ambiente em que as 

pessoas vivem; essas temáticas tratam de processos que estão sendo 

intensamente vivenciados pela sociedade brasileira de modo geral e pela 

sociedade do DF de modo específico, assim como pelas comunidades, pelas 

famílias, pelos (as) estudantes e educadores (as) em seu cotidiano.  

Desse modo, os currículos dos cursos de graduação da Faculdade LS 

deverão contemplar as narrativas historicamente negligenciadas, focando de 

forma permanente estudos vinculados aos seguintes eixos: Diversidade, 

Cidadania Direitos Humanos e Sustentabilidade. Como as temáticas permearão 

todos os cursos, entende-se que esses eixos são transversais ao currículo. 

Os eixos transversais favorecem uma organização curricular mais 

integrada, focando temas ou conteúdos atuais e relevantes socialmente e que, 

em regra geral, são deixados à margem do processo educacional (SANTOMÉ, 

1998). A expectativa é de que a transversalidade desses temas torne o Currículo 

mais reflexivo e menos normativo e prescritivo, ao mesmo tempo em que indica 

que a responsabilidade pelo estudo e discussão dos eixos não é restrita a 
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grupos ou professores individualmente, mas ao coletivo de profissionais que 

atuam no curso. 

Ademais, possibilitam o acesso do (a) estudante aos diferentes 

referenciais de leitura do mundo, com vivências diversificadas e a 

construção/reconstrução de saberes específicos. Os conteúdos passam a ser 

organizados em torno de uma determinada ideia ou eixo que indicam 

referenciais para o trabalho pedagógico a ser desenvolvido por professores (as) 

e estudantes, de forma interdisciplinar, integrada e contextualizada. 

A Disciplina Libras está inserida nas estruturas curriculares dos Cursos, 

como: disciplina optativa nos Bacharelados e obrigatórios nas Licenciaturas com 

carga horária de 60 horas, conforme preconiza o Decreto 5.626/2005. 

Os conteúdos pertinentes às políticas de educação ambiental e a 

responsabilidade social, bem como o respeito às diversidades e a preservação 

ambiental, cultural e os direitos humanos são constantemente estimulados. Há 

uma preocupação em conscientizar o formando que sua carreira exigirá uma 

formação para a cidadania.    

A educação das relações étnico-raciais e ao ensino de história e cultura 

afro-brasileira, africana e indígena – A orientação para os valores, visões de 

mundo, conhecimentos afro-indígenas brasileiros, bem como educação com 

vistas as Relações Étnico-Raciais, direitos humanos e para o Ensino de História 

e Cultura Afro-brasileira e Africana e o fortalecimento da compreensão da 

formação do povo brasileiro estão inseridos nas ementas das disciplinas, nos 

termos da Lei 10639/2003. Além dos conteúdos das disciplinas, serão 

implementados projetos, cursos de extensão, atividades complementares, visitas 

técnicas, projetos de Iniciação Cientifica entre outros. 

Os Cursos trazem em suas ementas conteúdos relativos a Direitos 

Humanos e Direito Ambientais, contemplando as políticas ambientais e a 

promoção dos direitos humanos, conforme a determinação da Lei nº 9.795, de 

27 de abril de 1999 e do Decreto Nº 4.281, de 25 de junho de 2002. Há também 

a integração da educação ambiental às disciplinas do curso de modo 

transversal, contínuo e permanente. 

A diversidade, Ética e Cidadania, Educação e Saúde e Orientação sexual, 

promoverão ao graduando que sua formação deve ser numa visão 
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multiculturalista, visões diferenciadas de questões de cunho político, social, 

ético, racial, sexual e saúde serão integradas, possibilitando uma análise 

multidisciplinar educacional.   

a) Diversidade 

Etimologicamente, o termo diversidade significa diferença, 

dessemelhança, heterogeneidade, desigualdade. A diversidade está 

relacionada, a um só tempo, à diferença de padrões, saberes e culturas 

hierarquizadas e à desigualdade econômica. Esse atributo nos leva a alguns 

grupos excluídos que, historicamente, têm vivenciado a desigualdade em virtude 

de suas diferenças dos padrões preestabelecidos: mulheres, pessoas com 

deficiências, negros, povos indígenas, população LGBT, quilombolas, pessoas 

do campo e pobres, entre outros. 

Existe, então, a compreensão de que fenômenos sociais, tais como: 

discriminação, racismo, sexismo, homofobia, transfobia, lesbofobia, valorização 

dos patrimônios material e imaterial e depreciação de pessoas que vivem no 

campo acarretam a exclusão de parcelas da população dos bancos escolares e 

geram uma massa populacional sem acesso aos direitos básicos. 

A faculdade apresenta-se como um espaço propício para tratar dessas 

questões, não como verdades absolutas, mas que possibilitem aos estudantes 

―[...] compreenderem as implicações éticas e políticas de diferentes posições 

sobre o tema e construírem sua própria opinião nesse debate. [...] A ideia de que 

educação não é doutrinação talvez valha aqui mais do que em qualquer outro 

campo, pois lidaremos com valores sociais muito arraigados e fundamentais‖ 

(BRASIL, 2009, p. 14). 

Pensar uma educação para a diversidade significa, na prática: 

 Reconhecer a existência da exclusão no ambiente escolar.  

 Buscar permanentemente a reflexão a respeito dessa exclusão.  

 Repudiar toda e qualquer atitude preconceituosa e discriminatória.  
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 Considerar, trabalhar e valorizar a diversidade presente no ambiente 

escolar, pelo viés da inclusão dessas parcelas alijadas do processo.  

 Pensar, criar e executar estratégias pedagógicas com base numa visão 

crítica sobre os diferentes grupos que constituem a história social, política, 

cultural e econômica brasileira.  

O trabalho concomitante com as questões de gênero, diversidade sexual, 

relações étnico-raciais e educação patrimonial é oportuno e necessário, pois na 

vida cotidiana e na história das sociedades ocidentais essas questões estão 

imbricadas, necessitando de uma abordagem conjunta. Nesse sentido, ao se 

sobreporem as diferentes desigualdades, acabam por serem reforçadas, 

formando um universo de subcidadãos. 

b) Cidadania e Direitos Humanos 

Cidadania e direitos humanos são termos utilizados algumas vezes para 

expressar uma mesma realidade, política ou ação. Aqui tomamos a 

diferenciação feita por Benevides (s/d), pois partimos dos mesmos pressupostos 

que a autora utiliza para construir as diferenças e proximidades dessas 

categorias. A cidadania é uma ideia fundamentada em uma ordem jurídico 

política, ou seja, o cidadão é membro de um determinado Estado e seus direitos 

ficam vinculados a decisões políticas. Por isso, os direitos de cidadania são 

variáveis em função de diferentes países e culturas e determinados por diversos 

momentos históricos. No entanto, jamais podem estar dissociados dos direitos 

humanos em sociedades democráticas. 

A organização política e social baseada na cidadania é um avanço 

importante para a inclusão de minorias nas políticas sociais, porém não são 

suficientes para garantir uma convivência entre grupos considerados maiorias e 

minorias, sendo necessária a introdução de outro nível de direitos. 

Apesar de serem considerados universais e naturais, os direitos humanos 

são também históricos, pois sofreram alterações, mudanças e até mesmo 

rupturas em períodos históricos diferentes e até em países que os incorporaram 

tardiamente em suas legislações, em relação a outros. Benevides (s/d), 

seguindo as orientações da II Conferência de Direitos Humanos da ONU, em 
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Viena, 1993, explicita as características dos direitos humanos como indivisíveis 

e interdependentes. Nessa perspectiva, portanto não se trata de utilizar os dois 

termos para identificar os mesmos processos de organização da sociedade, mas 

de especificar as características de cada um para construir a relação com o 

tema aqui proposto. 

A Escola, em seu privilegiado espaço de promoção do Estado 

Democrático de Direito, não pode exercer uma prática negativa em relação ao 

que defende e, assim, colocar em xeque seu papel transformador da realidade, 

pois conforme vem sendo amplamente discutido em inúmeras convenções 

nacionais e internacionais, a educação é um direito fundamental que contribui 

para a conquista de os demais direitos humanos. Daí a importância de termos 

este eixo como transversal ao currículo.  

O Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (BRASIL, 2007) 

define a educação em direitos humanos como um processo sistemático e 

multidimensional que orienta a formação do sujeito de direitos, articulando as 

seguintes dimensões:  

a) Apreensão de conhecimentos historicamente construídos sobre direitos 

humanos e sua relação com contexto internacional, nacional e local. 

b) Afirmação de valores, atitudes e práticas sociais que expressem a cultura dos 

direitos humanos em todos os espaços da sociedade.  

c) Formação de uma consciência cidadã capaz de se fazer presente em níveis 

cognitivo, social, cultural e político.  

d) Desenvolvimento de processos metodológicos participativos e de construção 

coletiva, utilizando linguagens e materiais didáticos contextualizados.  

e) Fortalecimento de práticas individuais e sociais que gerem ações e 

instrumentos em favor da promoção, proteção e defesa dos direitos humanos, 

bem como reparação das violações.  

Sugere-se o estudo cauteloso e pormenorizado dessas dimensões, de 

forma a contemplá-las em toda a organização do trabalho pedagógico 



PLANO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
Credenciamento: Portaria Nº 2.552 de 15/07/2005 publicada no DOU de 19/07/2005 
Recredenciamento: Portaria Nº 1415 de 06/12/2016, publicada no DOU de 07/12/20 

104 
 

 
www.ls.edu.br/faculdade     

desenvolvido pelos professores. Para tanto, é fundamental o uso de 

metodologias e dispositivos que possibilitem uma ação pedagógica progressista 

e emancipadora, voltada para o respeito e valorização da diversidade, para os 

conceitos de sustentabilidade e de formação da cidadania ativa.  

A cidadania ativa pode ser entendida como o exercício que possibilita a 

prática sistemática dos direitos conquistados, bem como a ampliação de novos 

direitos, devendo contribuir para a defesa da garantia do direito à educação 

básica pública, gratuita e laica para todas as pessoas, inclusive para os que a 

ela não tiveram acesso na idade e condições próprias. É ampla a discussão nos 

dias atuais sobre o ―direito à aprendizagem‖, como um dos maiores desafios da 

Escola. 

Essas reflexões foram retomadas e reforçadas nas Diretrizes Nacionais 

de Educação em Direitos Humanos, Resolução 08/2012, segundo as quais o 

escopo principal da Educação em Direitos Humanos é a formação ética, crítica e 

política.  

Por formação ética compreende-se a promoção de atitudes orientadas por 

valores humanizadores, como dignidade da pessoa, liberdade, igualdade, justiça 

e paz, reciprocidade entre povos e culturas, servindo de parâmetro para a 

reflexão dos modos de ser e agir individual, coletivo e institucional. A construção 

de uma atitude crítica diz respeito ao exercício de juízos reflexivos sobre as 

relações entre contextos sociais, culturais, econômicos e políticos, promovendo 

práticas institucionais coerentes com os Direitos Humanos.  

A formação política deve estar pautada numa perspectiva emancipatória e 

transformadora dos sujeitos, esforçando-se por promover o empoderamento de 

grupos e indivíduos, situados à margem de processos decisórios e de 

construção de direitos, favorecendo sua organização e participação. Esses 

aspectos tornam-se possíveis por meio do diálogo e de aproximações entre 

diferentes sujeitos biopsicossociais, históricos e culturais, bem como destes em 

suas relações com o Estado. 

Diante disso, evidencia-se a necessidade e importância de tornar a sala 

de aula e a faculdade espaços de fortalecimento da participação individual e 

coletiva, que reconheça e valorize todos os grupos. A educação voltada aos 

Direitos Humanos é uma forma de reposicionar compromissos nacionais com a 
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fomentação de sujeitos de direitos e de responsabilidades, podendo influenciar 

na construção e consolidação da democracia. 

 

c) Sustentabilidade 

Para a sociedade, o capital passou a ser qualificado como princípio de 

felicidade, em detrimento de populações que se aglomeravam entre os altos 

índices de desemprego e pobreza. As cidades começaram a inchar e a 

população planetária cresceu como nunca; as áreas agricultáveis foram 

expandidas e as florestas europeias, norte-americanas e asiáticas foram 

dizimadas. 

E no século XX, com o fim da escravidão, a globalização se intensifica e o 

desenvolvimento tecnológico expande a produção agrícola, iniciando o 

pensamento ambientalista. ―Esse momento histórico influenciou as relações 

humanas e o uso dos recursos naturais‖ (TORRES, 2011, p. 110). Os governos 

começaram a instituir no marco legal os princípios da liberdade, no capitalismo, 

e da igualdade, no socialismo. 

Na década de 1960, as questões ambientais foram percebidas pela 

humanidade, momento em que foi lançado o importante livro: ―Primavera 

Silenciosa‖, de Rachel Carson, em 1962, e realizada a Conferência da Biosfera 

em Paris, em 1968 (DUARTE; WEHRMANN, 2002, p. 11-12).  

A partir de então, correntes científicas começaram a entender o planeta 

de forma sistêmica. Ou seja, o método reducionista e mecanicista da Ciência 

começou a ser questionado, e em seu lugar alguns autores, como Capra, propôs 

que estudos sobre o funcionamento dos organismos fossem realizados a partir 

de uma concepção sistêmica, onde o mundo passasse a ser visto ―em termos de 

relações e de integração‖ (1986, p.259-260).  

Com isto, na década de 1980 surgiu um novo conceito, o de 

Desenvolvimento Sustentável. Esse conceito assumiu grandes proporções após 

a publicação do livro ―Nosso Futuro Comum‖. A bibliografia, também conhecida 

como relatório Brundtland, foi publicada em 1987, a partir do trabalho realizado 

pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, órgão 

vinculado à ONU.  
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O conceito de desenvolvimento sustentável conduz ao raciocínio de um 

desenvolvimento que una a sociedade, o meio ambiente e a economia de forma 

equilibrada. Como explica Sachs: ―devemos nos esforçar por desenhar uma 

estratégia de desenvolvimento que seja ambientalmente sustentável, 

economicamente sustentada e socialmente includente [...]‖ (2004, p.118).  

Diante desse novo modelo de desenvolvimento exposto pelo relatório 

Brundtland e com o lançamento do primeiro Relatório do Desenvolvimento 

Humano em 1990, houve a ruptura com o pensamento de que o crescimento 

econômico poderia sanar todos os problemas do mundo moderno. Até então, 

havia uma noção de desenvolvimento como sendo a mesma de crescimento 

econômico (VEIGA, 2006). 

A ruptura desse paradigma, fez com que muitos autores passassem a 

refletir sobre o melhor tipo de desenvolvimento. Excluía-se a ideia do 

crescimento zero, utilizado outrora por defensores do meio ambiente e 

moradores de países ―desenvolvidos‖. Neste sentido, o Brasil promoveu a 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento - 

CNUMAD no Rio de Janeiro em 1992, também conhecida como Rio-92 ou Eco-

92. Esse evento reuniu representantes de diversas nações e de várias 

organizações da sociedade civil e, entre outros resultados, criou a Agenda 21.  

O documento gerado ―tratava de praticamente todas as grandes questões, 

dos padrões de produção e consumo à luta para erradicar a pobreza no mundo 

e às políticas de desenvolvimento sustentável‖ para o século XXI (NOVAES, 

2003, p.324).  

Em decorrência da Rio-92, surgiu também o ―Tratado de Educação 

Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global‖, 

documento formulado pela sociedade civil com 16 princípios e 22 diretrizes, 

indicando a necessidade de ―[...] estimular a formação de sociedades 

socialmente justas e ecologicamente equilibradas, que conservam entre si 

relação de interdependência e diversidade‖ (2012).  

As sociedades sustentáveis devem buscar desenvolver suas 

potencialidades locais, aproveitando os conhecimentos tradicionais e 

respeitando o equilíbrio ecossistêmico, superando o modo de produzir e 

reproduzir do capitalismo.  
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Mesmo com os problemas para a implantação da Agenda 21, foi 

reconhecido que as comunidades locais, baseadas em suas tradições culturais e 

na cooperação, poderiam facilitar e criar uma alternativa para o modelo de 

sociedade atual, fundado na superprodução e no superconsumo. Com isto, 

passa-se a buscar um novo modelo de humanidade, que ―através do 

reencantamento das práticas sociais locais/globais e imediatas/diferidas 

plausivelmente possam conduzir do colonialismo à solidariedade‖ (SANTOS, 

2002, p.116).  

O Estado tem um papel fundamental para que a globalização se torne 

mais simétrica e justa. Entre outras coisas, o poder público tem a função de 

harmonizar metas sociais, ambientais e econômicas, ―buscando um equilíbrio 

entre diferentes sustentabilidades (social, cultural, ecológica, ambiental, 

territorial, econômica e política) [...]‖ (SACHS, 2004, p.11). Assim, as dimensões 

social, cultural, ecológica, ambiental, territorial, econômica, política e espiritual 

devem ser observadas em todo momento do processo educativo.  

O eixo transversal ―Sustentabilidade‖, no currículo dos cursos, sugere um 

fazer pedagógico que busque a construção de cidadãos comprometidos com o 

ato de cuidar da vida, em todas as fases e tipos, pensando no hoje e nas 

próximas gerações.  

O eixo perpassa o entendimento crítico, individual e coletivo de viver em 

rede e de pensar, refletir e agir acerca da produção e consumo consciente, 

qualidade de vida, alimentação saudável, economia solidária, agroecologia, 

ativismo social, cidadania planetária, ética global, valorização da diversidade, 

entre outros. 

Para tal, é necessário que os valores individuais e coletivos sejam 

baseados em princípios definidos na Política Nacional de Educação Ambiental, 

Lei 9.795/1999, e reafirmados pelas Diretrizes Nacionais de Educação 

Ambiental, Resolução CNE/CP nº 2, de 15/06/2012.  

Todas as áreas do conhecimento das etapas e modalidades do processo 

de escolarização, bem como suas atividades pedagógicas devem permear, de 

forma articulada e transversal, a educação para a Sustentabilidade. Assim, 

caminharemos juntos para uma mudança de postura e prática rumo à 

sustentabilidade da estadia humana no planeta Terra. 
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Esses temas transversais articulam-se, assim, a estrutura curricular de 

cada curso e favorece o desenvolvimento de práticas interdisciplinares e que 

respeitam os valores assumidos por essa IES.  

Para tanto, a Faculdade LS possui uma infraestrutura física e 

organizacional específica para o curso e corpo docente titulado e capacitado 

para operacionalização do projeto pedagógico e adota uma metodologia 

pedagógica inovadora. 
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10 METODOLOGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

 
O alcance dos objetivos dos cursos, alinhados a missão da Faculdade LS, 

requer que as Metodologias de Ensino possam ser coerentes com os desafios 

da atualidade. A consideração às inteligências múltiplas, à autoestima dos 

estudantes, aos processos interativos, bem como a utilização de recursos 

tecnológicos modernos que permitem imprimir, ao processo pedagógico, 

dinamicidade que ultrapassa a mera transmissão do conteúdo. 

Por meio do diálogo crítico com autores clássicos e contemporâneos e do 

debate em sala de aula, teorias vão se consolidando para permitir que estudos 

de casos, seminários e verificações in loco de realidades diversas contribuam 

para o desenvolvimento de habilidades e a construção de competências para a 

prática profissional exitosa. Além disso, não se podem ignorar os pilares da 

educação para o século XXI, nem se furtar aos parâmetros da educação 

planetária para tornar o educando um profissional competente e consciente de 

seu papel no mundo moderno. 

O modelo pedagógico adotado pela Faculdade LS para os cursos de 

graduação objetiva incorporar práticas pedagógicas inovadoras, que enfrentem 

os desafios pedagógicos colocados em grande parte pelo progresso tecnológico. 

Contudo, estamos conscientes de que romper com o paradigma do pensamento 

liberal do professor como um ser dominante e tecnicista é um desafio que 

teremos de enfrentar e sobrepor para implantar novas tendências pedagógicas 

na educação superior. 

Nessa direção, a Faculdade LS entende que a formação e qualificação do 

profissional e cidadão tornam-se fruto de observação das práticas sociais ou 

experiências vividas, das ações reflexivas, análises críticas, questionamentos 

que levam ao diálogo, ao confronto de saberes. 

Por este prisma, a proposta pedagógica tem seu foco de centralidade na 

interação professor estudante, considerando-os como sujeitos ativos do 

processo aprender. Tendência que envolve o desenvolvimento de buscas 

teórico-práticas, seleção e avaliação crítica de dados e informações 

disponibilizadas em livros, periódicos, bases de dados, fontes pessoais de 

informação, com reconhecimento das informações advindas das experiências de 
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vida pessoal, familiar, comunitária e profissional de cada sujeito. Aspectos esses 

que viabilizam a acessibilidade pedagógica e atitudinal aos estudantes. 

Ao docente e tutores caberá o ofício de mediador do ensino-

aprendizagem por meio de uma prática processual do ―aprender a aprender‖ 

decorrentes de uma reflexão ação pedagógica que projeta constantes 

questionamentos sobre o ato educativo de ser crítico, reflexivo, científico e 

comprometido com o processo ensino-aprendizagem.  

Ao estudante, caberá a responsabilidade de construção do conhecimento 

relativo aos diferentes contextos sociais, culturais, educativos, profissionais, 

condicionadores do seu projeto de vida proveniente da autoformação 

(consciência sobre o saber-ser, saber-saber e saber-fazer), heteroformação 

(interações do estudante com outras pessoas, com troca de ideias e formulação 

do pensamento crítico-reflexivo) e ecoformação (aproveitamento dos espaços e 

cenários de aprendizagem). 

As aulas serão divididas em teóricas contextualizadas, práticas por meio 

de estudo e discussão de casos reais e atuais e pesquisas pertinentes à 

temática que esteja sendo trabalhada, com utilização de metodologias ativas de 

aprendizagem. 

Desse modo, propomos o uso da Metodologia da Problematização como 

uma alternativa didática que viabilize novos níveis de aprendizagem. Para tanto, 

os docentes contam com o auxílio do Núcleo de Apoio Pedagógico da 

Faculdade LS (NAPLS), que desenvolve um programa específico de formação 

continuada voltada para a compreensão dessa proposta metodológica. Além 

disso, oferece suporte técnico-pedagógico para o corpo docente, subsidiando as 

mudanças referentes ao processo de ensino e aprendizagem. 

Nessa Metodologia, o grupo de estudantes trabalha em conjunto a partir 

de temáticas escolhidas, durante as atividades de estudo há a supervisão do 

professor. Em alguns momentos poderão distribuir tarefas, mas retornam para o 

grupo, que vai construindo o conhecimento por meio das etapas do Arco, de 

Charlez Maguerez (apud BORDENAVE, 1982). 

Os problemas são identificados pelos próprios estudantes, pela 

observação da realidade, na qual as questões de estudo estão acontecendo. 

Observada de diferentes ângulos, a realidade é observada por estudantes e 
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professores com suas características e contradições, nos fatos concretos e daí 

são extraídos os problemas. A realidade é problematizada pelos estudantes. 

Não há restrições quanto aos aspectos incluídos na formulação dos problemas, 

já que são extraídos da realidade social, dinâmica e complexa (BERBEL, 1996). 

Após o estudo de um problema poderão surgir outros, como 

desdobramentos do primeiro, só percebidos pelos estudantes com o estudo 

aprofundado deste. Os conhecimentos científicos também são importantes e são 

buscados na etapa da teorização. No entanto, ao mesmo tempo são buscadas 

as percepções ou representações de pessoas que vivem o problema ou 

convivem com situações em que está presente, além de informações de outras 

fontes. Os diferentes tipos de saberes são conjugados pelos estudantes 

enquanto constroem seus conhecimentos, que envolvem relações entre o 

técnico-científico e o social, político, ético, dentre outros. 

Nesse sentido, não se espera o controle total dos resultados em termos 

de conhecimentos. Eles são buscados para responder ao problema em estudo, 

considerando-se suas possíveis causas e determinantes. Este problema passa a 

ser entendido amplamente e, em geral, ultrapassa os aspectos técnico-

científicos. Os resultados não são de todo previstos, a não ser em termos da 

vivência das atividades pelo estudante em todas as etapas do processo.  

Os conteúdos tanto podem não satisfazer ao professor em termos do que 

gostaria de ver apreendido pelos estudantes, quanto podem surpreender ao 

professor e ao próprio grupo quando descobrem aspectos e relações não 

previstos. Se ocorrer o primeiro caso, o professor poderá e deverá providenciar 

outra forma e momento para suprir o essencial do programa não atingido 

naquele tema. 

Os estudos ocorrem na etapa da Teorização, quando se buscam as 

informações sobre os pontos-chave, onde quer que elas se encontrem, contando 

para isso com o uso de técnicas e instrumentos de coleta de dados usuais na 

pesquisa científica, mas podendo utilizar também recursos não convencionais, 

como depoimentos escritos, orais etc., quando significativos para compreensão 

do problema. 

Assim, os resultados deverão voltar-se para algum tipo de intervenção na 

realidade, na mesma realidade na qual foi observado o problema, 
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imediatamente, dentro do nível possível de atuação permitido pelas condições 

gerais de aprendizagem, de envolvimento e de compromisso social do grupo. 

Esta é uma etapa prática e transformadora. Além disso, é um desafio para a 

construção de novos conhecimentos, pela aproximação da realidade em que o 

tema em estudo é vivido por diferentes atores sociais. 

Ressalta-se que esta metodologia pode ser utilizada para o ensino de 

determinados temas de uma disciplina, mas nem sempre é apropriada para 

todos os conteúdos. Esta opção metodológica não requer grandes alterações 

materiais ou físicas na instituição. As mudanças são mais no planejamento da 

disciplina. Requer sim alterações na postura do professor e dos estudantes para 

o tratamento reflexivo e crítico dos temas e na flexibilidade de local de estudo e 

aprendizagem, já que a realidade social é o ponto de partida e de chegada dos 

estudos pelo grupo de estudantes. 

Em síntese, a Metodologia da Problematização tem uma orientação geral 

como todo método, caminhando por etapas distintas e encadeadas a partir de 

um problema detectado na realidade. Pode ser entendida como um conjunto de 

métodos, técnicas, procedimentos ou atividades intencionalmente selecionadas 

e organizadas em cada etapa, de acordo com a natureza do problema em 

estudo e as condições gerais dos participantes. Volta-se para a realização do 

propósito maior que é preparar o estudante/ser humano para tomar consciência 

de seu mundo e atuar intencionalmente para transformá-lo, sempre para melhor. 

 

10.1 PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENSINO-

APRENDIZAGEM: AVALIAÇÃO PARA AS APRENDIZAGENS 

 

A Faculdade LS compreende que a função formativa da avaliação é a 

mais adequada ao projeto dos cursos oferecidos, de modo que, 

independentemente do instrumento ou procedimento utilizado, é realizada com a 

intenção de incluir e manter todos aprendendo (HADJI, 2001). Sua finalidade 

maior reside em auxiliar, em vez de punir, expor ou humilhar os estudantes por 

meio da avaliação.  
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Conforme Regimento Geral da Faculdade LS, a avaliação do 

desempenho escolar do estudante é realizada por disciplina, incidindo sobre a 

frequência e sobre o aproveitamento, tendo por objetivos: 

 Compreender o seu processo de aprendizagem; 

 Oferecer informações para mudanças ou referendamento dos 

procedimentos de ensino; 

 Verificar o nível de aprendizagem individual e coletiva de cada 

conteúdo; 

 Comparar o aluno com ele próprio no início, no decorrer e no final de 

cada período, para verificar sua evolução; 

 Fornecer ao aluno informação sobre seu desempenho, para que 

possa melhorar sua aprendizagem; 

 Servir como indicador para avaliação da Faculdade LS.  

Nesse contexto, a avaliação em sala de aula deve ter uma função 

diagnóstica, processual e continuada. Cada momento da aprendizagem do 

estudante deve se tornar um processo facilitador de investigação, que vise sua 

educação integral e a transformação de atitudes, distanciando-se da avaliação 

punitiva, classificatória, excludente.  

O termo Avaliação para as aprendizagens é adotado porque nos situa no 

campo da educação com a intenção de avaliar para garantir algo e não apenas 

para coletar dados sem comprometimento com o processo (VILLAS BOAS, 

2012).  

Enquanto a avaliação da aprendizagem se sustenta no paradigma 

positivista e, portanto, distancia-se do avaliado, buscando certa ―neutralidade‖, a 

avaliação para as aprendizagens se compromete com o processo e não 

somente com o produto final.  

O objetivo é romper com a concepção de avaliação baseada no modelo 

classificatório da aprendizagem do estudante, a qual gera competição e estimula 

o individualismo na escola, produzindo entendimentos da educação como 

mérito, restrita ao privilégio de poucos e inviabilizando a democratização do 

saber. Villas Boas (2012) adverte que, nessa perspectiva, difunde-se o mito de 

que o medo da reprovação é o que leva o aprendiz a estudar, quando na 
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verdade os obriga a adentrar o jogo avaliativo para alcançar notas ou pontos que 

nem sempre desvelam aprendizagens.  

Um processo educacional que busca contribuir para a formação de 

sujeitos autônomos não pode ser conduzido dessa forma, sob pena de produzir 

um ensino voltado à preparação exclusiva para a realização de provas e 

exames. O mito da reprovação como garantia de melhor desempenho dos 

estudantes é ainda reforçado pela tendência em acreditar que a não reprovação 

dispensa avaliações e camufla a baixa qualidade do ensino. 

Para tanto, é necessário que o estudante seja estimulado a utilizar 

adequadamente uma diversidade de recursos educativos, desenvolvendo sua 

capacidade de buscar informações técnicas e científicas relevantes, propondo 

soluções contextualizadas e aplicáveis e sendo capaz de avaliar criticamente os 

progressos alcançados, aprende a aprender e a trabalhar em equipe. 

A avaliação é realizada por meio de instrumentos diversificados e pode 

ser de caráter individual, de grupo, coletivo, intra e extraclasse. A avaliação é 

contínua e cumulativa, devendo o desempenho ser aferido por meio de 

pontuação, que varia de 0 a 10.  

Os critérios de avaliação utilizados no processo avaliativo são elencados 

no plano de ensino. A avaliação do aproveitamento escolar far-se-á por meio do 

acompanhamento contínuo do aluno e dos resultados por ele obtidos nas 

provas, nos testes, nos exercícios escolares e na participação em atividades 

complementares de ensino, incluindo: pesquisa, extensão, seminários, 

simpósios, congressos, monitoria e demais atividades de cunho pedagógico. 

Compete ao professor da disciplina elaborar os exercícios escolares e 

determinar trabalhos, bem como julgar-lhes os resultados. 

A frequência às aulas e demais atividades escolares, permitida apenas 

aos alunos matriculados é obrigatória. 

A verificação, o registro e o controle da frequência são de 

responsabilidade do professor. Os resultados de avaliações e as notas finais 

divulgadas através de instrumentos próprios serão expressos em notas na 

escala de zero a dez, sendo considerado aprovado o aluno que obtiver, no 

mínimo, nas avaliações periódicas, média final 6,0 (seis vírgula zero). 
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A classificação final será o resultado da ponderação de todos os 

elementos de avaliação fixados pelo docente e realizados no de curso da 

disciplina. 

É de direito do aluno a revisão de provas regulares, cabendo ao professor 

fazer a correção e revisão das provas, em sala de aula, no dia da entrega das 

mesmas ou em horário acordado entre professor e aluno.  

Cópia de trabalhos, seja de colegas, Internet, ou qualquer outra fonte 

apurada, caracteriza-se como fraude e a ela é atribuída nota 0 (zero). 

Será considerado aprovado na disciplina, sem necessidade da avaliação 

final, o aluno que tiver frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por 

cento) da carga horária da disciplina presencial e tiver alcançado média nas 

avaliações periódicas, igual ou superior a 6,0 (seis vírgula zero). 

O aluno reprovado por não ter alcançado a frequência, ou as notas 

mínimas exigidas, repetirá a disciplina, observando-se os pré-requisitos da sua 

matriz curricular. 

Na modalidade à distância, a avaliação de desempenho acadêmico será o 

aproveitamento dos estudos, expresso em notas e seguirá os mesmos critérios 

da modalidade presencial para aprovação o aluno deve ter aproveitamento igual 

ou superior a 6,0 (seis). 

Os critérios para atribuição das notas das avaliações periódicas e a 

ponderação a fim de se obter a sua média final serão aprovados pelos 

colegiados do curso, observadas as normas fixadas pela Direção Acadêmica. 

No entanto, é exigido, no mínimo, uma avaliação escrita elaborada de 

forma contextualizada e problematizadora, contendo questões objetivas e 

subjetivas. Igualmente, os critérios de avaliação utilizados no processo avaliativo 

precisam ficar claros no plano de ensino, sendo necessária sua apresentação e 

discussão com os estudantes. 

Ao longo do semestre, serão realizadas, no mínimo, duas avaliações e no 

máximo quatro, observando o número de horas de cada disciplina, sendo o 

professor soberano na definição dos métodos e técnicas de avaliação que serão 

utilizados, entre elas provas regulares, fichamentos, resumos, resenhas, 

seminários, relatórios de práticas, provas práticas entre outras.  
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As provas regulares são individuais e escritas, sendo o único tipo de 

avaliação sujeita à segunda chamada, conforme o Regimento Geral.  

As avaliações são denominadas: 

I - Avaliação 1- A1 

II - Avaliação 2 - A2 

III - Avaliação 3 - A3 

IV - Avaliação 4 - A4 

Estabelece que numa disciplina de duração semestral, os elementos de 

avaliação serão definidos entre 02 (dois) e 04 (quatro), podendo variar de 0 

(zero) a 10 (dez), conforme carga horária da disciplina, a saber: disciplinas com 

carga horária entre 40 e 60 horas, 02 (duas) avaliações; disciplinas com carga 

horária entre 80 e 120 horas, 03 (três) avaliações; disciplinas com carga horária 

superior a 120 horas, 04 (quatro) avaliações.  

O docente deverá aplicar no mínimo, uma avaliação escrita, elaborada de 

forma contextualizada e problematizadora, contendo questões objetivas e 20% 

das questões sendo de caráter subjetivo.  

Avaliação final – Deverá realizar a avaliação final o aluno que, tendo 

frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento), não tiver 

alcançado, nas avaliações periódicas, média igual ou superior a 6,0 (seis vírgula 

zero) na disciplina cursada. 

A avaliação final é realizada após o período letivo e visa à avaliação da 

capacidade de domínio do conteúdo trabalhado em cada disciplina durante o 

semestre letivo. 

Após a realização da avaliação final, será aprovado na disciplina o aluno 

que obtiver média final igual ou superior a 6,0 (seis vírgula zero), resultante da 

média aritmética entre a média do semestre e a nota da avaliação final. 

A avaliação final será realizada em prazo não superior a 10 (dez) dias, 

após a publicação da média das avaliações periódicas. 

Segunda chamada – Ao aluno que deixar de realizar qualquer prova 

regular, pode ser concedida segunda oportunidade desde que requerida no 
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prazo de 72 (setenta e duas) horas, arcando com o ônus financeiro decorrente, 

exceto nos casos previstos em lei. 

Regime de Exercícios Domiciliares – Não haverá abono de faltas, 

sendo adotado o regime de exercícios domiciliares, nos casos previstos em 

legislação. 

 

 

 

11 OBJETIVOS, POLÍTICAS E METAS INSTITUCIONAIS 

 
 

11.1 OBJETIVO GERAL 
 

Proporcionar uma educação presencial e à distância de qualidade, voltada 

à formação integral, a fim de formar estudantes que possam atuar como agentes 

de construção e disseminação de conhecimentos científicos, culturais e políticos 

e exercer, com ética e estética, suas competências e habilidades na busca de 

soluções inovadoras frente às demandas da sociedade. 

11.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Promover a integração acadêmica, articulando o desenvolvimento do 

ensino de graduação com as atividades da iniciação científica e da extensão; 

 Consolidar o processo de avaliação institucional dos cursos de 

graduação e pós-graduação, de forma articulada com a avaliação para as 

aprendizagens e o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, 

como forma de contribuir para a elevação de sua qualidade; 

 Ofertar novos cursos de educação profissional técnica de nível médio e 

superior, graduação e pós-graduação, direcionados ao desenvolvimento 

técnico-científico e social da Região Centro-Oeste; 

 Ampliar e fortalecer os programas de iniciação científica e extensão; 

 Desenvolver projetos pedagógicos que atendam as demandas da prática 

social, considerando os fatores socioambientais e socioeconômicos da região; 
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 Promover o fortalecimento das entidades estudantis, garantindo sua 

autonomia de ação e preservando seu papel formador de lideranças; 

 Favorecer a permanência dos estudantes com êxito, fomentando as 

estratégias, ações e programas de apoio aos discentes; 

 Promover a melhoria contínua da qualidade dos processos 

administrativos nas diversas áreas de atuação da Instituição por meio da 

análise dos fluxos administrativos, da qualificação do sistema de gestão, da 

capacitação profissional e da modernização da estrutura organizacional; 

 Oferecer ambiente adequado e oportunidades de desenvolvimento e 

crescimento profissional aos colaboradores da Instituição.  

 Oferecer ambiente Virtual de Aprendizagem inovador e facilitador da 

aprendizagem. 

11.3 OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA 
 

11.3.1 Geral: 
 

Implantar a Modalidade de Educação a Distância na Faculdade LS, tendo 

em vista a ampliação, com qualidade, da formação profissional no ensino de 

graduação, pós-graduação lato sensu e de extensão. 

 

11.3.2 Específicos: 
 

 Ofertar cursos de graduação, pós-graduação e de extensão à distância; 

 Ampliar tecnologicamente o ambiente virtual de aprendizagem; 

 Qualificar docentes e técnicos na utilização do ambiente virtual de 

aprendizagem; 

 Disponibilizar cursos de pequena duração à comunidade interna e externa, 

tendo em vista a ampliação de conhecimentos, atualização cultural e 

profissional; 

 

11.4 POLÍTICAS INSTITUCIONAIS 
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As políticas da Faculdade LS estão expressas de acordo com as 

seguintes dimensões: (1) ensino, (2) pesquisa, (3) extensão e (4) gestão. A 

dimensão do ensino contempla tanto a graduação como a pós-graduação. A 

formulação dessas políticas está organizada de acordo com objetivos 

estratégicos e ações. Há ainda políticas destinadas à qualificação, plano de 

carreira e regime de trabalho. 

11.4.1 Política de Ensino 
 

A instituição educacional, como lócus de divulgação e sistematização do 

saber construído historicamente pela humanidade, nos seus diferentes estágios 

de produção, assume, na contemporaneidade, aquilo que a caracteriza como 

instância articuladora do conhecimento nas suas diferentes dimensões.   

Nessa perspectiva, a política de ensino da Faculdade LS enfatiza a 

preparação do ser humano para entender e intervir adequadamente na 

sociedade em que vive, buscando formar cidadãos com uma visão inter e 

multidisciplinar de sua área de atuação, com pensamento global em suas ações 

e elevados padrões éticos.  

Os princípios pedagógicos estão estruturados sobre a égide da 

interdisciplinaridade e da contextualização que vinculem a educação ao mundo 

do trabalho e à prática social, à compreensão de significados, à preparação para 

o exercício da cidadania, à construção da autonomia intelectual e do 

pensamento crítico, ao aprendizado da flexibilidade para a compreensão das 

novas condições de vida e de organização social, ao relacionamento da teoria 

com a prática; cumprindo o disposto na Lei 11.645 de 10/03/2008, Resolução 

CNE/CP 01 de 17/06/2004 e Portaria Normativa/MEC nº 21, de 28 de agosto 

2013. 

Visando um padrão de excelência acadêmica, o ensino proporciona a 

construção de competências, habilidades e atitudes, por meio da utilização de 

práticas pedagógicas diversificadas, fundamentais na formação mais qualificada.  

Tais práticas deverão ser constituídas por aulas teóricas e teórico-

práticas, ao utilizar metodologias educacionais inovadoras, práticas laboratoriais 

e de campo, elaboração de monografia, atividades de monitoria e estágio, 
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participação em projetos de pesquisa, de iniciação científica e em atividades de 

extensão, bem como em congressos, eventos, oficinas e colóquios, entre outros. 

 

Objetivo 1 – Assegurar a qualidade do ensino buscando a excelência 

acadêmica.  

Ações: 

 Formulação e avaliação das políticas e ações relacionadas aos cursos 

de graduação em consonância com a missão da Faculdade LS e de 

acordo com as diretrizes curriculares nacionais;  

 Promoção das ações de apoio à reformulação, implementação e 

gestão dos projetos pedagógicos dos cursos de graduação da 

faculdade; 

 Acompanhamento dos processos de avaliações internas e externas 

dos cursos e dos docentes, para conscientizar a comunidade 

acadêmica da sua importância na melhoria contínua da qualidade dos 

cursos; 

 Implementação dos programas de pós-graduação, a fim de promover a 

integração com cursos de graduação; 

 Implementação de Projetos Pedagógicos de Cursos voltados para 

formação integral na perspectivada cidadania, diversidade e 

sustentabilidade; 

 Propiciar a prática dialógica entre os diversos segmentos da 

comunidade escolar e da sociedade civil; 

 Estabelecimento de processos participativos e democráticos que 

contribuam para a formação de uma cultura de respeito à dignidade 

humana, valorizando a diversidade; 

 Promoção dos cursos de formação continuada para o corpo docente; 

 Incentivo das ações de valorização dos coordenadores e do corpo 

técnico- administrativo das coordenações dos Cursos de Graduação e 

dos Programas de Pós-Graduação; 

 Monitora métodos índices e das causas de evasão e repetência nos 

cursos de graduação e pós-graduação; 
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 Fomento a integração, a convivência harmônica e o bem-estar social 

da comunidade interna; 

 Fomento a realização de atividades extracurriculares. 

 

Objetivo 2 – Incentivar ações inovadoras nas atividades de ensino. 

Ações: 

 Estimula a utilização de metodologias educacionais inovadoras; 

 Fortalecimento da interdisciplinaridade, especialmente em cultura, 

artes, sociedade e ciência; 

 Estímulo ao desenvolvimento e a responsabilidade dos estudantes de 

graduação em atividades de monitoria, iniciação científica, extensão e 

aprimoramento profissional; 

 Incentivo a ampliação na promoção de eventos acadêmicos inovadores 

com a participação de palestrantes externos; 

 Possibilitar ao estudante o acesso às novas tecnologias como 

instrumentos de mediação da construção da aprendizagem. 

 

Objetivo 3 – Expandir a oferta de cursos de pós-graduação lato sensu 

em áreas do conhecimento inovador, com matrículas nos cursos de graduação, 

atendendo as demandas sociais relevantes e criando oportunidades de inclusão 

com impacto social, visando a excelência acadêmica. 

Ações: 

 Apoio à oferta de curso de especialização e educação continuada de 

excelência, aumentando a interatividade com os setores organizados 

da sociedade; 

 Ampliação das possibilidades de participação estudantil em ações que 

contribuam para a sua formação bem como, apoio aos estudantes 

para aumentar a taxa de sucesso nos programas de pós-graduação; 

 Aprimoramento dos instrumentos de oferta, viabilização e 

acompanhamento dos cursos; 

 Fomento a ação interdisciplinar e a participação de reconhecidos 

especialistas externos. 
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Objetivo 4 – Institucionalizar ações de interação com os egressos.  

Ações: 

 Implementação da política de relacionamento com os egressos; 

 Implementação do programa de monitoramento dos egressos para 

fornecer subsídios aos cursos, visando à constante atualização dos 

currículos perante as necessidades da sociedade; 

 Desenvolvimento de ações de cooperação e de promoção institucional 

com os egressos. 

 

Objetivo 5 – Intensificar as relações de cada curso com a respectiva área do 

conhecimento e de atuação profissional. 

 

Ações: 

 Introdução de práticas cada vez mais adequadas para a formação 

discente; 

 Superação, de modo criativo e articulado, as dificuldades que se 

interponham à efetivação da proposta pedagógica de flexibilização 

curricular; 

 Otimização da gestão acadêmica dos cursos de graduação; 

 Promoção da articulação plena do ensino, pesquisa, extensão e cultura 

em todas as práticas pedagógicas dos cursos; 

 Consolidação de uma política de estágios que permita instituir centrais 

de estágio nos cursos de graduação, de acordo com as especificidades 

dos cursos; 

 Criação de fórum de discussões de práticas pedagógicas para os 

cursos de graduação de acordo com técnicas de metodologia ativa; 

 Apresentação de novos modelos de formação para os cursos de 

graduação com respectivas interfaces na pós-graduação; 

 Fortalecimento do núcleo pedagógico com o desenvolvimento de 

materiais didáticos, novas mídias e de ferramentas de comunicação, 
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com a criação de normas e procedimentos para funcionamento do 

núcleo; 

 Melhorias e modernização das condições físicas, considerando as 

normas técnicas e legislação vigentes de acessibilidade: salas de aula, 

laboratórios, e biotérios anatômicos, áreas de convivência e lazer, sala 

de professores, auditórios, enfermarias, salas multimídias; 

 Modernização do acervo bibliográfico, em conformidade com a 

reformulação continuada dos projetos pedagógicos dos cursos; 

 Desenvolvimento de ações de melhoria na informatização da 

biblioteca; 

 Desenvolvimento de metodologias inovadoras didático-pedagógicas, 

como a introdução de ensino híbrido (Blended Learning). 

 



PLANO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
Credenciamento: Portaria Nº 2.552 de 15/07/2005 publicada no DOU de 19/07/2005 
Recredenciamento: Portaria Nº 1415 de 06/12/2016, publicada no DOU de 07/12/20 

124 
 

 
www.ls.edu.br/faculdade     

11.4.2 Política de Pesquisa 

 

A Faculdade LS, ao incentivar a iniciação científica, entende que está 

baseada no princípio de que aprender a pensar é uma atitude metodológica que se 

aplica a qualquer disciplina. Uma de suas funções é conduzir ao aprendizado de 

métodos e técnicas para o desenvolvimento da capacidade de pensar criticamente, 

direcionar o olhar e exercitar a habilidade para lidar com problemas e buscar 

soluções. 

Constituem objetivos essenciais da Faculdade, no campo da iniciação 

científica: 

Objetivo 1 – Promover a iniciação científica, incentivando os projetos de 

pesquisa integrados às Coordenações de Curso. 

Ações: 

 Definição de linhas de pesquisa que deverão servir como um 

direcionamento para a capacitação de docentes e para o 

desenvolvimento dos discentes em programas de iniciação científica, 

no nível dos cursos de graduação. 

 Incentivo a participação de docentes e discentes no Programa de 

Iniciação Científica (PIC-LS). 

Objetivo 2 – Fortalecer o Comitê Institucional de Pesquisa (CIP-LS).  

            Ações: 

 Fomento a participação de docentes e discentes em eventos científicos 

para apresentação de trabalhos; 

 Apoio à produção bibliográfica dos docentes. 

 

11.4.3 Política de Extensão 
 

A política de extensão da Faculdade LS fundamenta-se em um modelo 

político-pedagógico participativo, que prima pela busca da qualidade social, 

integrando as ações de extensão ao ensino e à pesquisa, contribuindo, assim, para 

a formação integral de nossos estudantes. O núcleo de extensão é a unidade 
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responsável pela formulação de políticas, gerência e avaliação de ações, projetos 

e programas da Extensão Acadêmica, bem como pela definição de uma política 

cultural para a Faculdade. 

A extensão acadêmica apresenta-se como um espaço de construção do 

conhecimento, de preservação e recriação da cultura e de promoção do bem-

estar da comunidade acadêmica, reafirmando o compromisso social da 

Faculdade LS e interligando-a com as demandas de sua comunidade e da 

sociedade. É, portanto, um local que proporciona a reflexão, o debate de ideias, 

o surgimento de soluções conjuntas, guardando a indissociabilidade com o 

ensino e a pesquisa. 

A Extensão é entendida, portanto, como processo acadêmico, definido e 

efetivado em função das exigências da realidade, indispensável na formação dos 

estudantes, na qualificação dos professores e no intercâmbio com a sociedade, 

implicando relações multi e interprofissionais, tornando o ambiente acadêmico 

vivo, estimulante e criativo. 

O objetivo da Faculdade LS no campo da extensão é: 

 

Objetivo 1 – Implementar a política de extensão, estimulando propostas 

inovadoras de interação comunitária. 

Ações: 

 Incentivo a participação de docentes e discentes nos projetos de 

extensão;  

 Aumento do número de cursos de extensão oferecidos.  

 Estabelecimento de uma política de avaliação das ações de extensão. 

 Fomento as atividades que mostrem os resultados dos projetos de 

extensão realizados pela Faculdade LS. 

 

11.4.4 Políticas de Gestão 

 

A política de gestão para os próximos quatro anos estará centrada numa 

atualização do sistema de planejamento estratégico da faculdade. Destaca-se a 

participação do corpo social (docentes, discentes e técnico-administrativos) nas 

atividades  de ensino, nos colegiados de cursos de forma democrática, para 
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garantir a qualidade e eficácia do trabalho educacional e a definição dos rumos 

que serão tomados por seus cursos. 

A implementação de estratégias para o alcance das metas que devem 

produzir resultados mensuráveis no sentido do acompanhamento e monitoração da 

qualidade, num determinado tempo e contexto. Esta diretriz, ao mesmo tempo em 

que buscará o aumento quantitativo do número de discentes ingressantes no 

ensino superior, também buscará ampliar a qualidade dos cursos oferecidos. 

Para tanto, os princípios da Gestão da Qualidade Mello et al. (2009) serão 

orientadores das ações da IES. São eles: 

1) Foco no Cliente; 

2) Liderança; 

3) Envolvimento das pessoas; 

4) Abordagem de processo; 

5) Abordagem sistêmica para a gestão; 

6) Melhoria contínua; 

7) Abordagem factual para a tomada de decisão; 

8) Benefícios mútuos nas relações. 

 

São objetivos da política de gestão: 

 

Objetivo 01 – Implementar e institucionalizar as práticas de planejamento 

e gestão estratégica. 

Ações: 

 Realização sistemática das atividades de planejamento institucional; 

 Fortalecimento da atuação dos órgãos colegiados na definição de 

ações estratégicas nas áreas de planejamento, regulamentação e 

avaliação; 

 Redefinição e implementação de um sistema de avaliação continuada, 

integrado ao planejamento institucional; 

 Revitalização da infraestrutura de planejamento institucional de curto, 

médio e longo prazo; 

 Avaliação e atualização periódica do planejamento institucional. 
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Objetivo 02 – Criar e incentivar programas de melhoria da qualidade do 

Ensino e seus serviços educacionais e administrativos, com vistas a enfrentar e 

vencer, de forma leal, a concorrência local. 

Ações: 

 Abertura de novos cursos de graduação e pós-graduação, nas áreas 

de maior necessidade, com projetos pedagógicos inovadores e com 

visão de futuro; 

 Implementação dos Planos de Cargos e Salários Docente e Técnico- 

Administrativos, para incentivo ao desenvolvimento da carreira 

profissional; 

 Desenvolvimento e consolidação do Programa Institucional de 

Desenvolvimento Profissional Docente e Técnico - Administrativos; 

 Desenvolvimento de ações eficazes para consolidação das 

Coordenadorias e dos Colegiados de Curso; 

 Aperfeiçoamento e internalização da cultura da avaliação de 

desempenho como ferramenta importante para um melhor 

desempenho institucional. 

 

Objetivo 03 – Aprimorar a gestão organizacional.  

Ações: 

 Implementação dos processos eficientes e efetivos de gestão, 

adotando como parâmetro o planejamento institucional; 

 Atualização periódica da legislação institucional; 

 Implementação de novas tecnologias e processos visando à melhoria 

dos serviços prestados; 

 Desenvolvimento de programas de racionalização e desburocratização 

de processos; 

 Implantação de práticas modernas de gestão de pessoas, 

potencializando o corpo técnico-administrativo na realização das 

atividades-meio; 

 Implantar a Central de Serviços Compartilhados (CSC), com foco no 

aumento da eficiência operacional, utilizando processos e tecnologias 

eficientes, ganho e economia de escala, produzindo sinergias na 
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atividade-fim e também auxiliando nos processos sucessórios, em prol 

da perenidade da instituição. 

 

Objetivo 04 – Fortalecer e profissionalizar a comunicação e o relacionamento 

interno e externo. 

Ações: 

 Investimento em estratégias de marketing no fortalecimento da imagem 

da instituição junto à sociedade; 

 Implementação de ações de comunicação, planejada e articulada, com 

adequação dos instrumentos aos diferentes públicos; 

 Desenvolvimento de projetos de extensão acadêmica e ampliação dos 

relacionamentos comunitários, políticos e sociais; 

 Fortalecimento do relacionamento da Faculdade LS com os setores 

organizados da sociedade. 

 

 

Objetivo 05 – Adequar a infraestrutura e sua gestão às demandas da 

atualidade.  

Ações: 

 Melhoramento da infraestrutura física e acadêmica, espaço físico e 

equipamentos de apoio às atividades-fim, bem como, setores 

específicos utilizados pelo corpo social; 

 Modernização da infraestrutura dos serviços de redes e sistemas de 

informação; 

 Fortalecimento da manutenção preventiva de edificações, laboratórios, 

almoxarifados, sistemas de informação e de segurança física e 

patrimonial; 

 Melhoramento da infraestrutura para a realização de atividades 

artísticas, bem como para preservação de bem culturais; 

 Ampliação e divulgação de iniciativas e programas de uso racional de 

recursos naturais, internalizando os princípios da sustentabilidade; 

 Fomento as iniciativas de Gestão Integrada, trabalhando as dimensões 

da qualidade total, de responsabilidade ambiental, de saúde e 
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segurança no trabalho, responsabilidade social, visando a 

internalização progressivas práticas modernas de gestão na instituição; 

 Adequação da infraestrutura da Faculdade LS de modo a garantir a 

acessibilidade para fins de inclusão, levando em consideração 

diferenças sociais, culturais e físicas. 

 Criação dos polos de apoio a Educação à distância.  

 
 
12 POLÍTICAS DE ACESSIBILIDADE 

        
  
12.1 ACESSIBILIDADE E POLITICAS DE ATENDIMENTO AO DEFICIENTE 
 
 

Como as manifestações de dificuldades de aprendizagem na escola 

apresentam-se como um contínuo serão necessárias respostas educacionais 

adequadas envolvendo graduais e progressivas adequações, tanto no curso do 

trabalho pedagógico até situações mais graves e persistentes que requerer 

recursos específicos para a sua solução. Nesse sentido, a Faculdade LS busca 

atender as necessidades educacionais especiais de forma que os estudantes 

possam participar integralmente de um ambiente rico de oportunidade 

educacional com resultados favoráveis a dinâmica do ensino e da 

aprendizagem. 

O plano de garantia de acessibilidade, em conformidade com a legislação, 

acompanhado de laudo técnico emitido por profissional ou órgão público 

competente encontra-se a disposição da Comunidade acadêmica e o documento 

completo consta no anexo. 

 

12.2 AÇÕES DE ACESSIBILIDADE 
 

A LS planeja e promove as mudanças requeridas para os estudantes com 

deficiência, transtornos globais de desenvolvimento em consonância com a 

Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva e 

as ações que assegurem a Transversalidade da Educação. 

Seguindo orientações sobre os Referenciais de Acessibilidade na 

Educação Superior, estabelece como metas prioritárias as ações e estratégias 
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para a implementação da Educação Inclusiva. A infraestrutura da IES no que se 

refere aos projetos arquitetônicos e urbanísticos está concebidos e 

implementados, atendendo os princípios do desenho universal.  

 
 

12.3 INFRAESTRUTURA DE ACESSIBILIDADE AOS DEFICIENTES FÍSICOS 

 

Os deficientes físicos têm acesso ao prédio por meio de rampa, 

localizada na entrada principal, e por elevadores que possibilitam o acesso às 

salas de aula localizadas nos pavimentos superiores. As instalações da 

instituição foram projetadas em conformidade com a Portaria 3.284/2003 da 

Secretaria de Educação Superior.  

Fundamentados nesse documento, a acessibilidade de pessoas 

portadoras de deficiências compreendem: acesso aos espaços de uso coletivo; 

reserva de vagas no estacionamento da Instituição; rampa e elevador 

propiciando circulação de cadeira de rodas; portas e banheiros com espaços 

adequados ao acesso de cadeira de rodas; barras de apoio nas paredes dos 

banheiros; lavabos, bebedouros e telefones públicos em altura acessível aos 

usuários de cadeira de rodas. 

Quanto ao portador de deficiência visual, se houver necessidade a 

instituição equipará com máquina de datilografia braille, impressora braille 

acoplada ao computador, sistema de síntese de voz, gravador e foto copiadora 

que amplie textos, software de ampliação de tela, equipamento para ampliação 

de texto para atendimento a estudante com visão subnormal, lupas, réguas de 

leitura, scanner acoplado ao computador. Fazendo-se necessário, será também 

adquirido gradual acervo bibliográfico em braille e de fitas sonoras para uso 

didático. 

Para os portadores de deficiência auditiva, caso a instituição tenha 

estudante portador desta deficiência, será providenciado, se necessário, 

intérprete de língua de sinais/língua portuguesa, contando com período de 

provas, flexibilidade na correção das provas escritas, valorizando o conteúdo 

semântico, e  estímulo aprendizado dá língua portuguesa na modalidade 
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escrita, para uso de vocabulário pertinente as disciplinas do curso em que o 

estudante estiver matriculado. 
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12.3.1 O plano de emergência (plano de fuga)  
 

O plano de emergência (plano de fuga) da Faculdade LS, em atendimento 

às exigências legais de segurança predial tem por finalidade atender a qualquer 

situação anormal que envolva vítimas, danos materiais ou afete ao meio 

ambiente, onde as ações tomadas devem interromper ou minimizar os danos 

pela ação daqueles que estão juntos ou próximos da emergência. Abandonar o 

prédio da forma mais rápida possível de todos os setores e salas de aulas, 

observando as rotas de fuga determinadas, para evitar riscos à vida humana em 

caso de sinistros. 

Neste plano está a descrição da planta, a planta com a localização, a 

distância da LS ao agrupamento do corpo de bombeiros, detalhes da 

construção, e suas dimensões, a forma de ocupação, a população que circula 

nas dependências, o horário de funcionamento o quantitativo de pessoas com 

deficiência, os riscos existentes, os recursos humanos e materiais, as situações 

de sinistros e incêndio orientações sobre procedimentos em caso de acidente 

com pessoa, abandono de área, os níveis de sinistro, o apoio órgãos externos, o 

sistema de alarme e alerta, a instruções e procedimentos para o comunicador do 

sinistro, o corte de energia elétrica, o corte de gás e as rotas de fuga. Os pontos 

de encontro, as equipes de primeira intervenção, o isolamento de área a 

investigação, os simulados desenvolvimento do simulado bem como o plano de 

emergência e rotas de fuga. 

O plano de fuga é amplamente divulgado e está disponível em cópia 

eletrônica e impressa em todos os setores da instituição. Encontra-se anexo a 

este PDI. 
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13 CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
INSTITUCIONAL 

 
 

Quadro 5 - Ensino, pesquisa e extensão 

ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

METAS  2017 2018 2019 2020 2021 

Avaliar periodicamente as políticas e 
ações relacionadas aos cursos de 
graduação e pós-graduação, em 
consonância com a missão da 
Faculdade LS e de acordo com as 
Diretrizes Curriculares Nacionais e os 
Projetos Pedagógicos de Cursos. 

 

X X X X X 

Monitorar os índices e as causas de 
evasão, abandono e reprovação nos 
cursos de graduação e pós-
graduação, a fim de desenvolver 
estratégias de enfrentamento que 
favoreçam a permanência com êxito 
dos estudantes. 

 

X X X X X 

Fortalecer a atuação dos órgãos 
colegiados na definição de ações 
estratégicas nas áreas de 
planejamento, regulamentação e 
avaliação. 

 

X X X X X 

Manter um quadro de docentes com 
percentuais favoráveis de mestres e 
doutores, com experiência docente e 
de exercício profissional, conforme 
padrões de excelência definidos pela 
política nacional para a Educação 
Superior. 

 

X X X X X 

Manter o Núcleo Docente Estruturante 
em regime de tempo parcial e/ou 
integral ou em sua totalidade. 

 

X X X X X 

Criar grupos de trabalho para 
reformulação dos projetos 
pedagógicos dos cursos de 
graduação da faculdade, a fim de 
favorecer práticas mais 
interdisciplinares e interativas com 

 X X   
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uso de metodologias ativas. 

 
Ampliar os mecanismos de integração 

entre a graduação e os programas de 
pós-graduação. 

 

 
 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Desenvolver projetos integradores na 
perspectiva da cidadania, direitos 
humanos, diversidade e 
sustentabilidade. 

 

X X X X X 

Implementar o Programa de 
Desenvolvimento Profissional 
Docente. 

 

X X X X X 

Criar mecanismos de apoio e estímulo à 
utilização de metodologias 
educacionais inovadoras. 

 

X X X X X 

Criação de fórum de discussões de 
práticas pedagógicas para os cursos 
de graduação de acordo com 
técnicas de metodologia ativa. 

 

 X    

Desenvolver metodologias inovadoras 
didático-pedagógicas, com a 
introdução de ensino híbrido 
(Blended Learning). 

 
 

 X X X X 

Implementar programas e projetos que 
favoreçam o desenvolvimento e a 
responsabilidade dos estudantes de 
graduação em atividades de 
monitoria, iniciação científica, 
extensão e aprimoramento 
profissional. 

 

X X X X X 

Organizar jornadas acadêmicas por cursos 
e promover outros eventos 
acadêmicos inovadores com a 
participação de palestrantes 
externos. 

 

X X X X X 

Fortalecer a política de estágios 
supervisionados, de acordo com as 
especificidades dos cursos. 

 

X X X X X 

Institucionalização da equipe  X X   
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multidisciplinar para o 
desenvolvimento de materiais 
didáticos, novas mídias e de 
ferramentas de comunicação. 

 

Ampliar o acesso dos estudantes às 
novas tecnologias como instrumentos 
de mediação da construção da 
aprendizagem. 

 

X X X X X 

Revisar periodicamente, conforme 
necessidade de cada curso, as linhas 
de pesquisa que deverão servir como 
um direcionamento para a 
capacitação de docentes e para o 
desenvolvimento dos discentes sem 
programas de iniciação científica. 

 

X X X X X 

Incentivar a participação de docentes e 
discentes no Programa de Iniciação 
Científica (PIC-LS). 

 

X X X X X 

Adequar os projetos integradores 
voltados às necessidades sócias 
ambientais, culturais, sociais, 
técnicas, científicas e econômicas da 
região em que a IES está inserida. 

 

X X X X X 

Incentivar a produção e disseminação de 
conhecimentos por meio da 
implementação de programas que 
possibilitam a participação de 
professores e estudantes em 
eventos, palestras, cursos, 
congressos e demais acontecimentos 
de cunho intelectual e cultural. 

 

X X X X X 

Firmar parcerias com instituições, as 
quais as atividades sejam 
congêneres às atividades de ensino, 
pós-graduação, iniciação científica e 
extensão, da Faculdade LS. 

 

X X X X X 

Publicar trabalho de produção 
acadêmico- científica de discentes e 
docentes. 

 

X X X X X 

Promover atividades de extensão por 
meio de projetos sociais que integram 

X X X X X 
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a comunidade acadêmica e a 
comunidade local. 

 

Ampliar o setor de Estágio, responsável 
pelo encaminhamento de estagiários 
da instituição junto às diversas 
empresas e escolas conveniadas, 
bem como firmar novas parcerias e 
criar outras funções pertinentes a 
estágios. 

 

 X  X X 

Contratação semestral de professores, 
quando necessário, mediante 
seleção e análise detalhada do 
Curriculum Vitae, entrevista e 
respectiva microaula, primando pela 
aderência de sua titulação à área da 
disciplina a ser ministrada, bem como 
à experiência acadêmica na mesma, 
como também: inserção do Docente 
no quadro de pessoal da IES com 
regime de trabalho compatível com 
as atividades de classe e extraclasse 
desenvolvidas. 

 

X X X X X 

Implementar continuamente o programa 
de avaliação institucional segundo 
determinação da legislação do 
SINAES. 

 

X X X X X 

Fonte: O autor (2018). 

Quadro 6 - Infraestrutura 

INFRAESTRUTURA 

METAS 2017 2018 2019 2020 2021 

Realizar levantamento das necessidades e 
fragilidades dos espaços físicos. 

X X X X X 

Identificar áreas com necessidade de 
recuperação ou ampliação e prever a data 
de sua reforma em cronograma junto com 
o Núcleo de Infraestrutura e Materiais. 

X X X X X 

Desenvolver política de manutenção e 
recuperação continuada das áreas predial, 
elétrica, hidráulica, urbanismo e conforto. 

X X X X X 

Verificar continuamente a demanda por 
implantação de novos laboratórios e salas 
de aula. 

X X X X X 
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Promover a atualização de equipamentos, 
produtos e softwares. 

X X X X X 

Ampliação do Laboratório de informática, em 
espaço físico e em número de 
computadores. 

X X  X X 

Ampliação e melhoria da qualidade da rede 
Wireless, utilizando novos padrões de 
tecnologia existentes no mercado como 
suporte as novas bandas utilizadas por 
aparelhos mobile. 

X  X   

Implantação de Totem no Hall principal da 
Unidade a fim de facilitar o acesso do 
estudante aos serviços no portal 
acadêmico. 

 X    

Integração da plataforma EaD com o ERP 
educacional. 

  X   

Implantação de uma rede híbrida, integrando 
nuvem privada e nuvem pública, 
disponibilizando os recursos web (site e 
sistema acadêmico) em servidores 
externos, garantindo acesso aos recursos 
de maneira integral. 

  X   

Updates de software existentes para garantir 
eficiência em recursos tecnológicos 
seguindo as boas práticas recomenda pelo 
fabricante. 

X X X X X 

Ampliação do link dedicado de dados 
corporativo. 

 X X X X 

Upgrades de equipamentos (servidores, 
nobreaks e ativos de rede). 

X X X X X 

Ampliar os recursos para atender aos 
portadores de necessidades especiais, 
eliminando barreiras para utilização dos 
recursos de informática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X X X X X 

Elaborar e Implantar Plano de Gerenciamento 
de Resíduos Sólidos. 

 X X X X 

Fonte: O autor (2018). 

 
Quadro 7 - Laboratórios 

LABORATÓRIOS 2017 201
8 

201
9 

202
0 

202
1 

PLANO DE EXPANSÃO DOS LABORATÓRIOS 

Alta Complexidade – UTI X X x x X 

Anatomia Humana e Comparada X 1 x x 1 

Biologia Molecular X X x x X 
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Enfermagem 1 X X x x X 

Enfermagem 2 X X x x X 

Enfermagem 3 X X x x X 

Enfermagem 4 X X x x X 

Enfermagem 5 X X x x X 

Enfermagem 6 X X x x X 

Habilidades Clínicas X X x x X 

Microbiologia e Bromatologia X X x x X 

Microscopia e Macroscopia X X 1 x X 

Multidisciplinar 1 X X x x 1 

Multidisciplinar 2 X X x x X 

Multidisciplinar 3 X 1 x x X 

Parasitologia e Fluidos Corporais X X x x X 

Práticas Dietéticas – Cozinha Escola X X x x X 

Radiologia 1 X X x x X 

Radiologia 2 X X x x X 

Radiologia 3 X X x x X 

Sala de Atendimento Farmacêutico X X x x X 

 

Quadro 8 – Biblioteca 

BIBLIOTECA ANA NERY 

METAS 
201

7 

201

8 

201

9 
2020 2021 

Adquirir escâneres de mesa para 

autoatendimento de digitalização de 

trechos de obras disponíveis no acervo da 

Biblioteca. 

 

 

 X X X X 

Elaborar orçamento para aquisição do 

acervo de livros para cada curso. X X X X X 

Atualizar os equipamentos de informática 

da biblioteca. 
X X X X X 

Ampliar o espaço físico do saguão de 

estudo em grupo da biblioteca para 

proporcionar maior conforto aos seus 

usuários e colaboradores. 

  X X X 

Manutenção e aquisição de mobiliário 

necessário ao acondicionamento, 

conservação e disponibilização do acervo. 
X X X X X 

Planejar e executar campanha de 

preservação e conservação do acervo. X X X X X 
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Adquirir novas mesas e cadeiras para o 

estudo em grupo e individual.  X X X X 

Criar bibliotecas setoriais para atender às 

demandas específicas de cada curso.   X X X 

Criar rede de bibliotecas da Faculdade LS. 

Composta de Biblioteca central na sede e 

setoriais nos campus. 
 X X X X 

Projeto de biblioteca virtual   X X X X 

Fonte: O autor (2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
Credenciamento: Portaria Nº 2.552 de 15/07/2005 publicada no DOU de 19/07/2005 
Recredenciamento: Portaria Nº 1415 de 06/12/2016, publicada no DOU de 07/12/20 

140 
 

 
www.ls.edu.br/faculdade     

Quadro 9 - Recursos materiais dos laboratórios 

RECURSOS MATERIAIS LABORATÓRIOS 2017 2018 2019 2020 2021 

 

PLANO DE EXPANSÃO RECURSOS MATERIAIS LABORATÓRIOS 

Adipômetro plicômetro clínico compacto x 8 x x X 

Balança analítica x 1 x 1 X 

Balança antropométrica mecânica 300 Kg x 1 x x X 

Banho Dubnoff microprocessado x x 1 x X 

Câmera digital para microscópio x 1 1 x X 

Capela de exaustão x 1 x x 1 

Centrífuga microprocessada x 1 1 1 1 

Centrifuga refrigerada x 1 x x X 

Contador eletrônico de colônias x 1 x x X 

Espectrômetro UV x 1 x 1 X 

Estadiômetro personal x 1 x x X 

Estufa bacteriológica x x 1 x 1 

Forno micro-ondas  x 1 x x 1 

Freezer horizontal x 1 x x 1 

Geladeira x 1 1 x X 

Leitor de Elisa  x 1 x x 1 

Microcentrífuga x x 1 x 1 

Microscópio binocular x 20 10 x 10 

Pipeta automática x 10 5 5 5 

Plicômetro científico digital x 1 x x X 

Real time PCR x x x x 1 

Termociclador x x 1 x X 

Viscosímetro rotativo microprocessado x 1 x x X 

Fonte: O autor (2018). 
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Quadro 10 - Pessoal técnico-administrativo 

PESSOAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

METAS 2017 2018 2019 2020 2021 

Promover medidas de avaliação da 

produtividade de cada setor 
X X X X X 

Identificar interferências na qualidade dos 

serviços prestados pelos departamentos 

por intermédio de indicadores da Avaliação 

Institucional. 

X X X X X 

Identificar questões que interferem no 

ambiente de trabalho e na eficácia da 

gestão por intermédio de pesquisa de 

clima organizacional e qualidade de 

gestão. 

X X X X X 

Desenvolver e estimular ações que 

promovam a integração entre os diversos 

setores da IES, como eventos 

institucionais, reuniões periódicas a fim de 

discutir e planejar procedimentos. 

X X X X X 

Promover e estimular ações culturais e 

sociais.  
X X X X X 

Promover atividades de atualização e 

capacitação do corpo técnico-

administrativo. 

X X X X X 

Implantação e avaliação do Projeto LS 

Verde. 
X X X X X 

Treinar e Capacitar líderes utilizando a 

ferramenta de Assessiment Alfa e em 

seguida realizar o processo de coaching. 

 X X X X 

Fonte: O autor (2018). 
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Quadro 11 - Gestão Administrativa - Financeira 

GESTÃO ADMINISTRATIVA – FINANCEIRA 

METAS 2017 2018 2019 2020 2021 

Identificar fragilidades e potencialidades 

dos processos de gestão. 
X X X X X 

Aprimorar e ampliar o processo de 

comunicação interna e externa. 
X X X X X 

Estudar a viabilidade de diversificar as 

formas de ingresso de estudantes na IES. 
X X X X X 

Implementar procedimentos diversificados 

para preenchimento de vagas ociosas nos 

cursos. 

X X X X X 

Atender as demandas regionais onde está 

inserida a IES, considerando os aspectos 

socioambientais, socioeconômicos e 

culturais. 

X X X X X 

Garantir a prestação de serviços por 

profissionais qualificados. 
X X X X X 

Aperfeiçoar, racionalizar e modernizar o 

processo de planejamento e gestão 

institucional. 

X X X X X 

Assegurar a sustentabilidade financeira da 

IES garantindo recursos necessários para 

honrar os compromissos trabalhistas e as 

despesas gerais do funcionamento da IES. 

X X X X X 

Investir na expansão, melhoria e/ou 

modernização da infraestrutura física, de 

apoio e dos laboratórios da IES atendendo 

os estudantes portadores de necessidades 

educacionais especiais. 

X X X X X 

Assegurar o ambiente (clima, organização 

e segurança) necessário ao 

desenvolvimento das atividades 

institucionais. 

X X X X X 

Expandir a quantidade e aprimorar a 

qualidade da plataforma computacional da 

IES. 

X X X X X 

Elaborar e acompanhar o Projeto 

―Projeção de Despesas Orçamentárias‖. 
 X X X X 

Fonte: O autor (2018). 
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Quadro 12 - Materiais didáticos e tecnológicos 

MATERIAIS DIDÁTICOS E TECNOLÓGICOS: 

ESPECIFICAÇÃO 2017 2018 2019 2020 2021 

Pen drives      

Televisão  X X X X X 

Internet– WIFI X X X X X 

Chromebook      

Data-show X X X X X 

Tripé       

Quadros branco X X X X X 

Câmera – filmadora X X X X X 

Impressoras  X X X X X 

Canhões multimídia  X X X X X 

Spniligth X X X X X 

Placas Spinligth  X X X X 

Gravador      

Microfones      

Tela pra data show      

Câmera fotográfica      

Copiadora Xerox (e um Sistema 
terceirizado complementar) 

     

Scanner      

Fonte: O autor (2018). 

 

Quadro 13 - Dependências 

DEPENDÊNCIAS 

CAMPUS 

ESPECIFICAÇÃO 2017 2018 2019 2020 2021 

Sala da Diretoria Acadêmica  X    

Coordenação de Unidade  X    

Secretaria Acadêmica  X    

Salas de Coordenações  X    
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SAA– Setor de Atendimento ao Estudante 
Financeiro/Secretaria 

 X    

SAP– Setor de Atendimento ao Professor  X    

Áudio e Vídeo  X    

Logística  X    

Central de Equipamento  X    

Protocolo  X    

Sala de apoio/multimeios  X    

CPD / DATA CENTER  X    

Lanchonete –Terceirizada  X    

Área de Convivência (com área preservada 
para fumantes de acordo com o que prevê 
a Lei Federal) 

 
X 

   

Banheiros para Pessoas com Deficiência – 
PCD – com acesso para cadeiras de rodas 
e barras de apoio nas paredes 

 
X 

   

Bebedouros em altura acessível para PCD.  X    

Banheiro Feminino e Masculino para 
estudantes 

 
X 

   

Banheiro para Direção, Professores e 
Funcionários Masculino e Feminino. 

 
X 

   

Bebedouro em altura normal  X    

Escada com corrimão  X    

Estacionamento nas proximidades da 
Faculdade com reserva para PcD com 
vagas superior a 50(cinquenta) 

 
X 

   

Estacionamento Alternativo para estudantes   X    

Hall de entrada  X    

Entrada com acesso por escadas  X    

Entrada com acesso por elevador  X    

Laboratórios de Informática  X    

Biblioteca setorial  X    

Gabinetes tempo Integral  X    

Salas para atividades diversas  x    
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Quadro 14 - Expansão das dependências (ampliação, reforma e 
construção) 

Expansão das dependências (ampliação, reforma e construção) 

SEDE 

Especificação 2017 2018 2019 2020 2021 

Sala dos Mantenedores  X    

Sala da Diretoria Geral  X    

Sala da Diretoria Acadêmica X     

Sala da Coordenação Acadêmica   X   

Sala da Diretoria Administrativa  X    

Sala da Diretoria Financeira  X    

Salas de Coordenações X     

Espaço da Gestão Acadêmica 

 

X     

Sala de Áudio e Vídeo X     

Almoxarifado X     

Sala de Coordenação de laboratórios  X     

Sala para atendimento a professores – ala 

Laboratórios 

X          

Sala de esterilização descarte X          

Central de aulas preparadas  X         

CPD / DATA CENTER X          

Estacionamento nas proximidades 

da Faculdade com reserva para PNE com 

vagas superior a 50(cinquenta) 

 

 

X          

Laboratório de nutrição  X    

Biblioteca central  X    

Laboratórios de Informática X          

      

Fonte: O autor (2018). 
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13.1 CRONOGRAMA DE EXPANSÃO DA IES 
 

Quadro 15 - Graduação 

 

CURSO 

Solicitação de Autorização 

2

0

1

7 

2018 

2

0

1

9 

2

0

2

0 

2

0

2

1 

ÁREA SAÚDE 

Nutrição X     

Fisioterapia  X    

Educação Física  X X   

Biomedicina  X  X  

Medicina     X 

Fonoaudiologia   X   

Gastronomia     X 

Odontologia      

ÁREA CIÊNCIAS APLICADAS 

Ciências Contábeis  X    

Direito (Taguatinga)  X    

Direito (Ceilândia)  X    

Arquitetura e Urbanismo       

Ciência Política   X   

Economia     X 

Psicologia    X  

TECNOLÓGICOS 

Tecnologia em Estética e Cosmética X     

Tecnologia em Gestão Pública   X   

Tecnologia em Gestão de Recursos 

Humanos 

   X  

EDUCAÇÂO À DISTÂNCIA 

Tecnologia em Gestão Ambiental X     

Tecnologia em Secretariado X     
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Tecnologia e Serviços Jurídicos   X    

Tecnologia em Gestão Hospitalar  X    

Ciências Contábeis  X    

Serviço Social   X   

Administração    X   

Tecnologia de Marketing   X   

Ciências Políticas   X    

Pedagogia    X   

PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO EM EAD 

Saúde da Família  X X X X 

Docência do Ensino Superior  X X X X 

Psicopedagogia   X X X X 

Orientação Educacional   X X X X 

Atenção Farmacêutica    X X X X 

Farmácia Clínica  X X X X 

Enfermagem do Trabalho  X X X X 

Radioterapia e Tomografia 

Computadorizada 

 X X X X 

MBA Executivo - Gestão de Pessoas e 

Resultados 

 X X X X 

MBA Financeiro - Auditoria e 

Controladoria em Serviços de Saúde 

 X X X X 

MBA Executivo - Tecnologia e Inovação  X X X X 

Fonte: O autor (2018). 
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Quadro 16 - Metas em educação à distância 

METAS 
AÇÕES 201

8 

201

9 

202

0 

202

1 

202

2 

Oferecer de cursos de 

graduação, pós-

graduação e extensão 

lato sensu na 

modalidade de 

Educação a Distância. 

Realizar levantamento 

da demanda de 

cursos em nível 

superior no DF e 

entorno 

     

Estrutura e o 

funcionamento 

adequado da EAD nos 

polos 

     

Elaborar e aplicar 

plano de avaliação da 

implantação de cursos 

em EAD para facilitar 

o acompanhamento 

durante todo o 

processo 

     

Elaboração dos 

projetos pedagógicos 

e solicitação de 

autorização junto ao 

órgão regulador 

     

Implantar a LS EaD 

Estrutura e o 
funcionamento 
adequado da EaD nos 
polos 

X     

Elaborar e aplicar 
plano de avaliação da 
implantação de cursos 
em EaD para facilitar 
o acompanhamento 
durante todo o 
processo 

X X    
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Credenciamento da 
Faculdade LS para a 
oferta de cursos na 
modalidade à 
distância 

X     

Ofertar disciplinas 
semipresencias nos 
cursos de graduação da 
Faculdade LS 

Revisão dos Projetos 
Pedagógicos dos 
cursos para inserir as 
disciplinas 
semipresenciais 

X X    

Seleção das 
disciplinas 
semipresenciais 

X X X X X 

Organização da 
biblioteca virtual da 
Faculdade LS 

Organização da 
biblioteca virtual da 
Faculdade LS formada 
pela produção 
científica dos cursos e 
programas de pós-
graduação da 
Faculdade LS, 
revistas eletrônicas e 
livros digitais 

X     

Formar a equipe de 
tecnologia. 

Constituição da 
equipe técnica 
qualificada para 
suporte técnico, 
design instrucional e 
suporte ao usuário 

X     

Implantar o Polo de 
Apoio Presencial 

Implantação no Polo 
na sede da Faculdade 
LS 

X     

Expansão de Polos 
regionais e/ou 
nacionais 

 X X X X 

Instituir e fomentar o 
Grupo de estudos da LS 
EaD 

Desenvolvimento de 
projetos de pesquisa e 
extensão em 
Educação à Distância 

X X    

Incentivo à produção 
científica em ambiente 
virtual 

 X X X X 
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Investir na capacitação 
em EaD para docentes, 
discentes e técnico-
administrativo. 

Elaboração de 
projetos de 
capacitação para 
docentes, discentes e 
técnicos administrativo 

X X    

Promoção de cursos 
de capacitação em 
Ambientes Virtuais de 
Aprendizagem – AVA 

X X X X X 

Promoção de eventos 
técnico-científicos em 
ambiente virtual 

 X X X X 

Fomento e apoio a 
participação de 
docentes, discentes e 
técnicos 
administrativos, em 
ações e eventos 
voltados para 
Educação a Distância 
dentro e fora do 
âmbito da Faculdade 
LS 

X X X X X 

Promover a elaboração 
de recursos didáticos 
pedagógicos utilizados 
na EaD 

Constituição de uma 
equipe multidisciplinar 
para o 
desenvolvimento de 
recursos pedagógicos 
voltados para EaD 

X     

Articular convênios com 
instituições 
governamentais e não 
governamentais para 
oferecimentos de cursos 
e programas à distância 
de forma multi-
institucional 

Constituição de 
parcerias com 
empresas congêneres 
públicas e privadas 

 X X X X 
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Adotar formas de 
flexibilização curricular e 
interdisciplinaridade nos 
projetos pedagógicos 
dos cursos oferecidos 

Adequação dos 
currículos dos cursos 
oferecidos atendendo 
aos princípios de 
contextualização e 
flexibilidade, 
interdisciplinaridade e 
teoria prática como 
unidade 

X X X X X 

Implantar o uso das 
Tecnologias de 
Informação e 
Comunicação – TIC´s no 
processo de ensino-
aprendizagem dos 
cursos de graduação, 
sequenciais e pós-
graduação 

Investimentos 
permanentes em 
infraestrutura física e 
de tecnologia da 
informação e 
comunicação 

X X X X X 

Fomentar a participação 
dos alunos em ações de 
extensão, contribuindo 
para a sua formação 
acadêmica. 

Ampliação das 
parcerias com a 
comunidade em geral 
e com outras 
instituições 
acadêmicas e sociais, 
para a formação de 
redes visando à 
competitividade, bem 
como o 
desenvolvimento 
regional 

 X X X X 

Criar Núcleos 
Integradores nos cursos 
de graduação. 

Instituição dos 
Núcleos Integradores, 
com equipe 
multidisciplinar 
qualificada, nos 
cursos de graduação 

 X    

Aprimorar, 
sistematicamente, o 
modelo de gestão 
institucional implantado. 

Integração e equilíbrio 
entre as áreas 
acadêmicas e 
administrativas na 
busca da 
consolidação da 
missão institucional 

X X X X X 

Manter e intensificar as 
políticas e os programas 

Prospecção contínua 
das necessidades de 

 X X X X 
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relacionados à melhoria 
da qualidade de vida 
acadêmica do aluno, 
tomando-se por base os 
indicadores da avaliação 
institucional. 

demanda profissional 
regional e nacional do 
mercado de trabalho 
em geral para 
reorientação da 
elaboração de 
projetos pedagógicos 
de curso e de 
pesquisa para melhor 
inserção do egresso e 
oferta de novos 
cursos. 

Ampliar o número de 
vagas nos cursos 
oferecidos. 

Expansão de Polos 
regionais e/ou 
nacional, conforme 
demanda de mercado, 
com investimento em 
infraestrutura e 
organização 
pedagógica. 

 X X X X 

Efetivar a oferta de 3 

(três) cursos de 

graduação na 

modalidade de 

Educação a Distância no 

DF e entorno. 

 

 

 

 

 

Realizar a identificação 

e a implantação de 

estrutura para a 

elaboração de material 

didático adequado para 

o atendimento na 

modalidade de 

Educação à Distância. 

Mapear demanda de 
capacitação nas áreas 
técnicas e 
pedagógicas, 
identificando, 
encaminhando e/ou 
promovendo a oferta 
de cursos de 
capacitação para os 
participantes 
envolvidos com o 
atendimento dos 
cursos na modalidade 
de Educação a 
Distância. 

 X X X X 

Elaborar estratégia de 
atendimento da 
demanda de Ensino 
Superior, seja na 
formação inicial e/ou 
continuada na 
modalidade de 
Educação a Distância, 
definindo cronograma, 
sequência e 
efetividade do 
atendimento, bem 

 X X X X 
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como estabelecer 
parceria(s), caso seja 
necessário, para a 
realização dos cursos. 

Promover suporte 
técnico e pedagógico 
dos cursos e 
programas 
desenvolvidos na 
modalidade de 
Educação a Distância. 

 X X X X 

Acompanhar e avaliar 
os cursos ofertados na 
modalidade de 
Educação a Distância 
para a garantia da 
qualidade. 

 X X X X 

Promover atividades 
de extensão 
universitária no 
percurso dos cursos 
da modalidade de 
Educação a Distância. 

 X X X X 

Identificar e 
estabelecer parcerias 
para a realização dos 
estágios 
supervisionados. 

 X X X X 

Promover a 
capacitação dos 
professores 
pesquisadores para 
uso e elaboração de 
material para o AVA. 

     

Realizar a escolha dos 
conteudistas, 
estabelecendo um 
cronograma de 
elaboração e entrega 
do material didático 
próprio de cada curso. 

X X X X  

Realizar a identificação 
e parcerias com 

Identificar nos cursos 
ofertados na 

 X X X X 



PLANO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
Credenciamento: Portaria Nº 2.552 de 15/07/2005 publicada no DOU de 19/07/2005 
Recredenciamento: Portaria Nº 1415 de 06/12/2016, publicada no DOU de 07/12/20 

154 
 

 
www.ls.edu.br/faculdade     

empresas fornecedoras 
para elaboração de 
videoaulas adequadas, 
com a finalidade de 
atender cursos na 
modalidade de 
Educação a Distância. 

modalidade EaD, 
aquelas disciplinas 
cujos conteúdos 
precisam ser 
apresentados no 
formato de videoaulas. 

Definir a modelagem 
dos cursos EaD da 
Faculdade LS 

 X X X X 

Supervisionar a 
produção das 
videoaulas pelas 
empresas parceiras. 

 X X X X 

Fonte: O autor (2018). 

 

 

Quadro 17 - Cronograma para oferta dos cursos em EAD 

NÍVEL DE 
ENSINO 

CURSOS 
201
8 

201
9 

202
0 

202
1 

202
2 

Graduação 

Tecnologia em Secretariado X     

Tecnologia em Gestão Ambiental X     

Tecnologia e serviços Jurídicos   X    

Tecnologia em Gestão Hospitalar  X    

Ciências Contábeis  X    

Serviço Social   X   

Administração    X   

Tecnologia de Marketing   X   

Ciências Políticas   X    

Pedagogia    X   

Pós-Graduação 
e Extensão 

Saúde da Família  X X X X 

Docência do Ensino Superior  X X X X 

Psicopedagogia   X X X X 
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Orientação Educacional   X X X X 

Atenção Farmacêutica 
 X X X X 

Farmácia Clínica 
 X X X X 

Enfermagem do Trabalho 
 X X X X 

Radioterapia E Tomografia 
Computadorizada 

 X X X X 

MBA Executivo – Gestão de Pessoas 
e Resultados 

 X X X X 

MBA Financeiro – Auditoria E 
Controladoria Em Serviços De Saúde 

 X X X X 

MBA Executivo – Tecnologia e 
Inovação 

 X X X X 

Fonte: O autor (2018). 

 

 
Quadro 18 - Pós-Graduação presencial 

CURSO 2017 

2

0

1

8 

2

0

1

9 

2

0

2

0 

2021 

ÁREA DA SAÚDE 
 

Análises Clínicas 
X     

Atenção Farmacêutica  
  X   

Cosmetologia e Estética 
   X  

Farmácia Clínica 
X     

Enfermagem obstétrica  
 X    

Enfermagem Forense 
X     

Enfermagem em Terapia Intensiva – UTI 
X     

Enfermagem do Trabalho 
 X    
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Radioterapia e Tomografia 
Computadorizada 

X     

Ressonância e Anatomia Radiológica  
 X    

Oncologia Multiprofissional 
X     

Urgência e Emergência 
X     

ÁREA DE NEGÓCIOS 

MBA Executivo - Gestão de Pessoas e 

Resultados 

 X    

MBA Financeiro – Auditoria e 

Controladoria em Serviços de Saúde 

X     

MBA Executivo - Tecnologia e Inovação   X   

MBA Executivo - Gestão de Negócios   X   

ÁREA DE EDUCAÇÃO 

Docência do Ensino Superior X     

Psicopedagogia  X     

Orientação Educacional  X     

Fonte: O autor (2018). 

 
 
 

Quadro 19 - Centro Universitário 

 

2

0

1

7 

2

0

1

8 

2

0

1

9 

2

0

2

0 

2

0

2

1 

Centro Universitário    X   

Fonte: O autor (2018). 

 

 

 



PLANO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
Credenciamento: Portaria Nº 2.552 de 15/07/2005 publicada no DOU de 19/07/2005 
Recredenciamento: Portaria Nº 1415 de 06/12/2016, publicada no DOU de 07/12/20 

157 
 

 
www.ls.edu.br/faculdade     

Quadro 20 - Expansão 

 2

0

1

7 

2

0

1

8 

2

0

1

9 

2

0

2

0 

2

0

2

1 

Campus de Ceilândia   X    

Fonte: O autor (2018). 
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14 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA INSTITUCIONAL 

 

14.1 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 
 

A Proposta Pedagógica na Faculdade LS visa criar um espaço de 

aprendizagem em que possa desenvolver as atividades de ensino, pesquisa e 

extensão voltados para a abordagem interdisciplinar, complexa e crítica do 

processo de construção de conhecimentos, constituindo-se numa alternativa 

adequada de formação do futuro profissional. 

A sustentabilidade pedagógica das atividades acadêmicas tem o ato 

educativo como uma produção humana que envolve educador e educando e um 

contínuo processo de construção e reconstrução da realidade, cuja essência 

desse ato emerge dos esforços analíticos e interpretativos dos diferentes atores 

sociais envolvidos no processo ensino-aprendizagem. 

Assim, por meio de uma triangulação teórica de tendência crítica, que 

envolve a Pedagogia Histórico-crítica, buscar-se-á refletir cotidianamente os 

papéis do educador, do educando, a teoria e a prática em sua indissociabilidade 

e os significados dos conteúdos. Aspectos esses que compreendem a dialética, 

interdisciplinaridade, problematização das temáticas estudadas para abstrair e 

transformar, por meio de uma visão crítica, o conteúdo vivido. 

De modo geral, a estrutura curricular dos diversos cursos e áreas de 

formação da Faculdade LS prima pela construção de um currículo idealizado de 

acordo com as exigências profissionais, efetivamente habilitados ao imediato 

exercício da profissão e ajustados às constantes e variadas demandas da 

sociedade, apto a estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito 

científico e do pensamento reflexivo, conforme explicitado no artigo 43 da LDB. 

Esta organização curricular se evidencia na inclusão e na abordagem 

interdisciplinar e na égide da indissociabilidade entre teoria e prática, ensino e 

pesquisa, privilegiando uma metodologia dialógica de ensino como forma de 

entrelaçar o processo de construção do conhecimento com a realidade social e 

como envolvimento institucional, do corpo docente e discente, com a própria 

IES e com as questões sociais que afligem o país. 
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Nessa perspectiva, nos conteúdos propostos em cada curso são 

realizadas articulações com as políticas de educação ambiental, de educação 

em direitos humanos e de educação das relações étnico-raciais e para o ensino 

de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena. Para tanto, é orientada 

a análise sistêmica e global, incluindo as demandas quanto à atualização, 

acessibilidade, adequação das cargas horárias e da bibliografia indicada nos 

cursos oferecidos. 

A formação, conforme o projeto pedagógico anunciado deve caminhar 

para que os sujeitos tenham a capacidade de atuar com ética, mas estando 

preparados para enfrentamento dos desafios de uma sociedade global. Desse 

modo, os projetos dos cursos devem atender as demandas sociais, estar 

atualizados e prever condições para uma formação de qualidade. Para tanto, 

toda a organização didática considera o número de estudantes por turma e o 

período de integralização de cada curso, conforme especificado a seguir.  

 

14.1.1 Quantitativo de estudantes por curso e por turma 

 

O quadro 21 indica o número de vagas autorizadas para cada curso e o 

quantitativo de estudantes por turma em aulas teóricas e práticas, e os turnos de 

funcionamento. 

 

Quadro 21 - Quantitativo de estudantes por turma em aulas teóricas e 

práticas e turnos de funcionamento dos cursos de graduação 

CURSO 

Nº. DE 

VAGAS 

AUTORIZA

DAS 

TURNO DE 

FUNCIONAME

NTO 

Nº. DE 

ESTUDANT

ES EM 

AULAS 

TEÓRICAS 

MODALIDA

DE 

Administração  160 
Matutino e 

Noturno  
80  

Presencial  

Ciências 

Biológicas 

Bacharelado  

200 
Matutino e 

Noturno  

80 Presencial  

Ciências 

Biológicas 
150  Matutino e 

80 Presencial  
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Licenciatura  Noturno  

Ciências 

Contábeis 
200 

Matutino e 

Noturno 

80 Presencial  

Enfermagem  200  
Matutino e 

Noturno  

80 Presencial  

Farmácia  200  
Matutino e 

Noturno  

80 Presencial  

Gestão 

Financeira  
150 

Matutino e 

Noturno  

80 Presencial  

Gestão 

Hospitalar  
150  

Matutino e 

Noturno  

80 Presencial  

Nutrição  200  
Matutino e 

Noturno  

80 Presencial  

Radiologia 200 
Matutino e 

Noturno 

80 Presencial  

Biomedicina 150 
Matutino e 

Noturno 

80 Presencial  

Fisioterapia  150 
Matutino e 

Noturno 

80 Presencial  

Educação 

Física  
100 

Matutino e 

Noturno 

80 Presencial  

Estética e 

Cosmética  
80 

Matutino e 

Noturno 
40 

Presencial  

Fonte: O autor (2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
Credenciamento: Portaria Nº 2.552 de 15/07/2005 publicada no DOU de 19/07/2005 
Recredenciamento: Portaria Nº 1415 de 06/12/2016, publicada no DOU de 07/12/20 

161 
 

 
www.ls.edu.br/faculdade     

As médias de estudantes em aulas práticas dos cursos de saúde são de 

30 alunos. 

CURSO 

Nº. DE 

VAGA

S 

AUTO

RIZAD

AS 

FUNCIONAM

ENTO  

Nº. DE 

NAS 

ATIVIDAD

ES 

PRESENC

IAIS 

MODALI

DADADE 

Tecnologia em Secretariado 
500 

Sede, Campus 

e demais polos  
300 

Distância  

Tecnologia em Gestão 
Ambiental 

500 Sede, Campus 

e demais polos  
300 

Distância  

Tecnologia e serviços 
Jurídicos 

500 Sede, Campus 

e demais polos  
300 

Distância  

Tecnologia em Gestão 
Hospitalar 

500 Sede, Campus 

e demais polos  
300 

Distância  

Ciências Contábeis 
500 Sede, Campus 

e demais polos  
300 

Distância  

Serviço Social 
500 Sede, Campus 

e demais polos  
300 

Distância  

Administração 
500 Sede, Campus 

e demais polos  
300 

Distância  

Tecnologia de Marketing 

500 Sede, Campus 

e demais polos  

300 Distância  

Ciências Políticas 

500 Sede, Campus 

e demais polos  

300 Distância  

Pedagogia 

500 Sede, Campus 

e demais polos  

300 Distância  

Fonte: O autor (2018). 

Considerando os indicadores de trancamento, cancelamento e 

reprovação, as turmas poderão ter entre 10 a 20% de excedentes, a depender 

das condições de infraestrutura, as quais deverão estar adequadas as 

necessidades educacionais. 
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Em relação à Pós-Graduação presencial, a fim de atender as demandas 

dos projetos pedagógicos dos cursos, as turmas deverão ter entre 30 a 60 

estudantes. 

 
14.2 QUANTO À ORGANIZAÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO DOS CURRÍCULOS 
 

Conforme esclarecido no Parecer CNE/CES nº8/2007, a carga horária 

mínima estabelecida para um curso de graduação constitui-se em uma 

referência para a definição da carga horária total o respectivo projeto 

pedagógico, elaborado em consonância com as diretrizes curriculares 

pertinentes. Ao estabelecer a carga horária total de um curso, as instituições 

devem adequar o currículo as suas realidades especificas, aos aspectos da 

região em que estão inseridas, ao perfil do profissional a ser formado, dentre 

outros. O tempo de integralização, por sua vez, deve remeter-se à Resolução 

pertinente ao curso. 

Os cursos de graduação ofertados pela Faculdade LS deverão respeitar 

a carga horária mínima estabelecida pelas Diretrizes Curriculares Nacionais e 

prever metade desse período para integralização máxima, conforme quadro 4.  

Os currículos são organizados em semestres letivos e o estudante tem 

a opção de cursar todas as disciplinas previstas ou excluir e incluir disciplinas, 

desde que respeite o tempo mínimo e máximo de integralização previsto e os 

pré-requisitos da matriz curricular, quando for o caso. 
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Quadro 22 - Tempo de Integralização dos cursos de graduação em 
semestres letivos 

CURSO TEMPO MÍNIMO 
DE 
INTEGRALIZAÇÃO  

TEMPO MÁXIMO DE 
INTEGRALIZAÇÃO 

Administração 8 12 

Ciências Biológicas Bacharelado 8 12 

Ciências Biológicas Licenciatura 8 12 

Ciências Contábeis 8 12 

Enfermagem 10 15 

Farmácia 10 15 

Gestão Financeira 4 6 

Gestão Hospitalar 5 8 

Nutrição 8 12 

Radiologia 6 9 

Biomedicina 8 12 

Fisioterapia 8 12 

Educação Física 8 12 

Estética e Cosmética 3 6 

Fonte: O autor (2018). 
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CURSO TEMPO MÍNIMO 
DE 
INTEGRALIZAÇÃO  

TEMPO MÁXIMO DE 
INTEGRALIZAÇÃO 

Administração  8 12 

Ciências Contábeis 8 12 

Ciências Políticas  8 12 

Pedagogia  8 12 

Serviço Social 8 12 

Tecnologia de Marketing 5 9 

Tecnologia e serviços Jurídicos  6 9 

Tecnologia em Gestão Ambiental 5 8 

Tecnologia em Gestão Hospitalar 5 10 

Tecnologia em Secretariado 5 9 

Fonte: O autor (2018). 

 

Importante destacar que o estudante integraliza o currículo quando 

cursa a carga horária total, conforme definido na matriz curricular. Para tanto, 

deverá se matricular e ser aprovado em todas as disciplinas, tanto as 

obrigatórias quanto as eletivas. Ademais, deve ser destinado de 5 a 10% da 

carga horária dos cursos para realização de atividades complementares, a fim 

de enriquecer o currículo e favorecer práticas integradas, conforme 

regulamento interno e normas especificadas. 

 

14.3 ATIVIDADES COMPLEMENTARES DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO  
 

Conforme regulamento interno consideram-se Atividades 

Complementares aquelas realizadas pelo estudante por meio de estudos e 

práticas independentes de sua grade curricular, mas pertinentes ao 

aprofundamento de sua formação acadêmica e relacionadas com o ensino, 

iniciação científica, extensão e atividades culturais, artísticas, sociais e de 

gestão. 
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As Atividades Complementares têm o objetivo geral de flexibilizar o 

currículo, ampliar conhecimento, possibilitar a discussão interdisciplinar e o 

aprofundamento temático e técnico instrumental relevante à área em questão, 

constituindo componentes curriculares que enriquecem e implementam o perfil 

próprio do formando, estimulando a prática de estudos independentes, 

transversais, opcionais e de interdisciplinaridade. São objetivos fundamentais: 

I - estimular à prática de estudos independentes, transversais, opcionais e 

interdisciplinares; 

II - promover, em articulação com as demais atividades acadêmicas, o 

desenvolvimento intelectual do estudante, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho; 

III – enriquecer o processo de ensino-aprendizagem por meio de uma formação 

profissional e social, ampliando os horizontes do conhecimento do estudante 

para além da sala de aula; 

IV – fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a participação do 

estudante em atividades de ensino, iniciação científica e extensão; 

V – favorecer o relacionamento entre grupos e a convivência com as diferenças 

sociais nos mais diversos contextos da sociedade em que se insere esta 

Instituição de Ensino Superior. 

Conforme parecer CNE/CES Nº 0146/2002, as atividades 

complementares obedecem aos seguintes princípios e diretrizes: 

I - flexibilidade curricular dos cursos de graduação mediante adoção de 

estratégias acadêmicas e de atividades didáticas que despertem no estudante 

a necessidade de interação com outras áreas do saber e, de modo especial, 

com o mundo do trabalho e da cultura, desde o início do curso; 

 

II - estímulo ao desenvolvimento do espírito científico, do pensamento reflexivo do 

estudante e à criação cultural, mediante incentivo a permanente e 

contextualizada atualização profissional; 
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III - promoção à participação dos estudantes nas atividades de extensão visando 

à difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da 

pesquisa científica e tecnológica, incentivando-os a estabelecer com a 

comunidade uma relação de reciprocidade. 

De acordo com regulamento interno da Faculdade LS, as Atividades 

Complementares poderão ser cumpridas pelo estudante a partir de seu ingresso 

no curso, inclusive durante os períodos de férias, observada a carga horária 

mínima exigida no Projeto Pedagógico para a conclusão de seu curso de 

graduação. Sendo que, para fins de cumprimento dessa exigência curricular, 

compreendem a realização de atividades vinculadas às seguintes modalidades: 

a) Ensino: monitoria entendida como iniciação docente, acompanhada do 

professor responsável e realização de estágios extracurriculares não 

obrigatórios. 

 

b) Extensão: participação dos estudantes em projetos, cursos de extensão e 

em eventos técnico-científicos. 

 

c) Pesquisa: participação em projetos de iniciação científica que estejam em 

desenvolvimento na instituição, ligados à área de estudo do curso, sob a 

responsabilidade de um professor pesquisador, que tenha o projeto aprovado 

pelo órgão competente da Faculdade. 

 

d) Atividades culturais, artísticas, sociais e de gestão: participação em 

eventos culturais relevantes, na área do curso, ou em atividades de cunho 

social, realização de cursos de língua estrangeira, participação em bancas 

(assistência a bancas: graduação e pós-graduação), visitas técnicas / saídas 

de campo. 

Os aproveitamentos de cargas horárias relativas a essas atividades estão 

estabelecidos em resolução interna. Ademais, a organização, supervisão, 
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acompanhamento e convalidação dessas atividades ficarão sob a 

responsabilidade do Coordenador de Curso, o qual deverá: 

a) Observar as normas estabelecidas nesta Resolução; 

b) Informar os estudantes de seu curso sobre a necessidade de realizarem 

Atividades Complementares, a fim de que possam cumprir essa exigência 

curricular; 

c) Supervisionar o desenvolvimento das Atividades Complementares; 

d) Analisar as documentações das Atividades Complementares apresentadas 

pelo estudante; 

e) Avaliar e pontuar as Atividades Complementares desenvolvidas pelo 

estudante de acordo com os critérios estabelecidos neste regulamento, 

considerando a documentação apresentada; 

f) Orientar o estudante quanto à pontuação das Atividades Complementares; 

g) Fixar e divulgar data, hora e local para atendimento do estudante e análise 

dos documentos comprobatórios; 

h) Remeter à Direção de Ensino relatório semestral das atividades que foram 

desenvolvidas em seu curso; 

i) Cooperar com a Secretaria Geral no que concerne às informações 

adicionais sobre as Atividades Complementares e competentes registros; 

j) Opinar sobre eventuais revisões deste Regulamento, a fim de serem 

adotadas medidas que propiciem melhor desenvolvimento dessas atividades. 

Caberá aos estudantes tomar conhecimento das normas que regem a 

realização dessas atividades e que se encontram disponibilizadas no sítio desta 

Instituição de Ensino Superior, sendo a integralização das Atividades 

Complementares condição necessária para a Colação de Grau, devendo ocorrer 
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durante o período em que o estudante estiver regularmente matriculado no 

curso, excetuando-se eventuais períodos de Trancamento de Matrícula. 

Cada estudante deverá desenvolver as Atividades Complementares de 

acordo com sua oportunidade e compatibilidade de horários com as disciplinas 

curriculares, não havendo a possibilidade de abono de faltas devido à realização 

dessas atividades. 

Para o aproveitamento das atividades complementares, ficam 

estabelecidas as seguintes exigências: 

a) Atividades culturais assistidas ligadas à temática do Curso: atestado de 

presença e apresentação de relatório sintético; 

b) Disciplinas cursadas fora dos cursos regulares de Graduação e Pós-

Graduação da Faculdade LS: aprovação na Disciplina com média 

compatível a média praticada na instituição; 

c) Eventos técnico-científicos: congressos, seminários, conferências e 

palestras assistidas: certificado de presença; 

d) Defesas de Trabalho de Conclusão de Curso, dissertação de Mestrado e 

tese de Doutorado assistidas: atestado de presença e apresentação de 

relatório; 

e) Prática de monitoria: relatório do Professor Supervisor; 

f) Participação em pesquisa institucional: relatório do Professor Orientador; 

g) Realização de estágios extracurriculares: atestado de realização do estágio 

e cópia do contrato; 

h) Atividades de extensão: certificado de realização; 

i) Participação em projetos sociais: declaração do responsável pelo projeto; 

j) Artigos publicados em revistas: cópia do artigo publicado; 

k) Apresentação de trabalhos em eventos científicos: certificado de 

participação e cópia de trabalho apresentado; 

l) Participação em concursos de monografias: monografia elaborada; 

m) Cursos extraordinários: certificado de participação; 

n) Cursos de Língua Estrangeira Moderna: boletim com aprovação do 

estudante; 

o) Projetos de iniciação científica: declaração do responsável pelo projeto; 

p) Exposições técnico-científicas: certificado de participação; 
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q) Visitas técnicas/ saída de campo: atestado de participação emitido pelo 

professor responsável; 

r) Participação como representante estudantil no Colegiado de Curso, CPA, 

representante de turma e nos Colegiados Superiores desta IES/: 

declaração de participação emitida pela coordenação. 

 

Os comprovantes de Atividades Complementares desenvolvidas pelos 

estudantes fora do recinto acadêmico deverão ser registrados, via sistema 

eletrônico da IES, para análise. 

Ademais, em conformidade com os princípios curriculares assumidos no 

Projeto Pedagógico da Instituição, a articulação entre teoria e prática é 

fundamental para o alcance do objetivo geral definido pela Faculdade LS, 

sendo necessário evidenciar a organização das atividades práticas e dos 

estágios curriculares.  

 

14.4 ATIVIDADES PRÁTICAS PROFISSIONAIS 
 

As atividades de prática profissional estão asseguradas em todos os 

cursos, seja pelo oferecimento do estágio curricular obrigatório, de visitas 

técnicas, das atividades complementares, seja por convênios que são firmados 

para assegurar a qualidade de seus cursos e da formação de seus futuros 

egressos. 

A Faculdade LS designará professores do seu quadro docente para o 

acompanhamento e orientação das ações a serem desenvolvidas nas 

atividades da prática profissional e destinar espaço físico apropriado de acordo 

com a especificidade dos cursos. 

Os estudantes contam com os laboratórios de suporte de formação básica 

e específica devidamente planejada para atender às demandas, tanto no 

aspecto pedagógico quanto conforto ambiental, aspectos determinantes para a 

execução adequada das propostas pedagógicas. 

Os cursos de licenciatura incluirão obrigatoriamente prática de formação, 

estágio curricular e atividades acadêmico-científico-culturais, na forma da 

legislação vigente, que serão oferecidos ao longo dos estudos, vedados a sua 

oferta exclusivamente ao final do curso. 
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14.5 ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 
 

 O estágio curricular supervisionado visa, de modo geral, possibilitar 

importantes momentos de experimentação e ser a base para as reflexões nas 

diferentes dimensões da atuação profissional. Os objetivos pedagógicos do estágio 

referem-se ao desenvolvimento de um saber da experiência teorizado que permita 

ao estagiário: analisar situações; analisar-se na situação; avaliar as estratégias 

desenvolvidas; criar ferramentas inovadoras para o exercício de sua prática.  

 O Estágio Supervisionado dos Cursos da Faculdade LS está pautado na Lei 

nº 11.788, de  25 de setembro de 2008 que dispõe sobre o estágio de estudantes 

que afirma: Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no 

ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educando 

que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, 

sendo parte integrante do projeto pedagógico do curso, além de integrar o itinerário 

formativo do educando visando ao aprendizado de competências próprias da 

atividade profissional e à contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento 

do educando para a vida cidadã e para o trabalho.  A LDBEN 9.394/1996 – Lei de 

Diretrizes Básicas da Educação Nacional.  

O estágio curricular as atividades de aprendizagem social, profissional e 

cultural, proporcionadas ao estudante pela participação em situações reais da 

vida e trabalho de seu meio, sendo realizada na comunidade em geral ou junto a 

pessoas jurídicas de direito público ou privado, sob responsabilidade e 

coordenação da instituição de ensino. Essas considerações fazem com que o 

estágio seja analisado como parte integrante da formação educacional e 

profissional do estudante, ambas garantidas pela Constituição Federal de 1988 e 

pela Lei nº 9.394/96 (LDB), contemplando, assim, a aplicação prática das teorias 

aprendidas em sala de aula. 

Conforme o artigo 1º da Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008: 

estágio não cria vínculo empregatício de qualquer natureza, e devem ser 

observados os seguintes requisitos:   

I - matrícula e frequência regular do educando em curso de educação 

superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação 

especial e nos anos finais do ensino fundamental, na modalidade 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.788-2008?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.788-2008?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.788-2008?OpenDocument
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10725695/art-3-inc-i-da-lei-do-estagio-lei-11788-08#_blank
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profissional da educação de jovens e adultos e atestados pela 

instituição de ensino;  

 II - celebração de termo de compromisso entre o educando, a parte 

concedente do estágio e a instituição de ensino;  

III - compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas 

previstas no termo de compromisso.  

§ 1° O estágio, como ato educativo escolar supervisionado, deverá ter 

acompanhamento efetivo pelo professor orientador da instituição de 

ensino e por supervisor da parte concedente, comprovado por vistos 

nos relatórios referidos no inciso IV do caput do art. 7° desta Lei e por 

menção de aprovação final.  

O Estágio integra atividades curriculares de tratamento da práxis, visando 

ao aprimoramento da aprendizagem, profissionalização e crescimento intelectual 

do acadêmico. Por meio dele deve apresentar as competências básicas para 

uma formação profissional digna, ética e comprometida com o respeito ao ser 

humano e com a qualidade de vida. Neste ínterim, deve ser destacada a 

inserção consciente do discente no mundo do trabalho, para poder contribuir de 

forma significativa para a transformação e a construção de uma sociedade mais 

justa, promovendo a Educação para todos por meio do aprender a aprender, 

aprender a fazer, aprender a conviver, aprender a ser, unindo o processo 

educativo da Instituição de Ensino Superior com a aprendizagem em serviço.  

Paulo Freire afirma  que [...] o problema que se põe àqueles que, 

mesmo em diferentes níveis, se comprometem com o processo de libertação, 

enquanto educador, dentro do sistema escolar ou fora dele, de qualquer maneira 

dentro da sociedade, é saber o que fazer, como, quando, com quem, para que, 

contra e em favor de quê.  

O Estágio Curricular como procedimento didático – pedagógico, é 

compreendido como elo entre as diferentes disciplinas específicas do curso que 

tem como finalidade inserir o estagiário na realidade do mercado de trabalho, 

possibilitando consolidar a sua profissionalização.  

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10725657/art-3-inc-ii-da-lei-do-estagio-lei-11788-08#_blank
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10725628/art-3-inc-iii-da-lei-do-estagio-lei-11788-08#_blank
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10725585/art-3-1-da-lei-do-estagio-lei-11788-08#_blank
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O estágio, portanto, é visto como uma atividade educativa que reúne 

experiência, vivência e participação efetiva na realidade do mercado de trabalho, 

devendo contemplar a construção do conhecimento integrado à prática 

curricular, consolidando os conhecimentos apreendidos durante a formação 

acadêmica.  

O conjunto de atividades elencadas à área profissional do discente deve 

ser planejado, orientada, executada, acompanhada e avaliada por profissionais 

qualificados e comprometidos em assegurar as condições dispostas pela 

legislação que trata do assunto, bem como o cumprimento da finalidade 

profissional disposta nos objetivos do curso.  

Na LS, a equipe responsável pelo estágio é composta de: Coordenador 

de Cursos, Coordenador de estágio e Supervisores, professores de estágio e 

representante da Central de Relacionamentos que faz a ligação entre a 

Faculdade e o Campo de estágio através das parceiras e Convênios. 

Nessa perspectiva, a atividade de estágio é parte indissociável da 

formação acadêmica, como momento privilegiado para se tecer no processo de 

ensino e aprendizagem um diálogo problematizador entre teoria e prática 

profissional e a construção de conhecimento diferenciado proveitoso para 

exercer a futura atividade profissional. 

O Estágio Supervisionado está integrado com as demais disciplinas do 

currículo, tendo como objetivo principal a aproximação e decorrente conexão 

entre os conhecimentos teóricos da área e a prática profissional. Ele direciona o 

acadêmico a algumas decisões a seguir, sendo elas inovadoras ou polêmicas, 

tendo como objetivo a realização do trabalho coletivo, multidisciplinar atendendo 

à realidade do acadêmico estagiário.  

O Estágio Supervisionado é uma ação curricular obrigatória quando 

prevista no PPC que se desenvolve no interior de um percurso de formação 

universitária concomitante ao percurso que se desenvolve nos campos de 

estágio.  

O Estágio Supervisionado é considerado como espaço de experiência e 

de aplicação da teoria científica trabalhada ao longo de todo o curso, o Estágio 

Supervisionado dirige-se, de maneira efetiva, para a perspectiva de fazer o 
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estagiário participar do seu próprio desenvolvimento e do desenvolvimento da 

sociedade.  

Ao final do estágio o acadêmico deverá apresentar o Relatório Final de 

Estágio, sendo este o momento no qual ele consolida o seu aprendizado 

integrando o conteúdo curricular do curso, em termos de treinamento prático, de 

aperfeiçoamento técnico cultural, científico e formação profissional. E, também, 

o momento no qual se aprimora da iniciação científica, vista como um dos 

instrumentos capazes de introduzir o estudante de graduação com potencial 

promissor na prática da pesquisa científica. 

É o primeiro contato direto do estudante com a atividade científica que o 

leva a se engajar na pesquisa, tendo oportunidade de estudar e desenvolver um 

determinado tema, usando as metodologias adequadas, sempre sob a 

orientação e supervisão de um professor-orientador. A iniciação científica 

caracteriza-se, portanto, como um meio da realização de um projeto de 

pesquisa, contribuindo também para a formação de uma nova mentalidade no 

aluno, levando-o a conhecer e aplicar os elementos que sustentam os 

paradigmas da ciência moderna. 

Para a realização dos estágios a LS, possui convênios com as agências 

de estágio, setores públicos e privados, entre elas, Farmácias, Hospitais, 

Clínicas, Escritório de Advocacia, empresas, Rede S, Escolas, entre outros. 

 A Faculdade LS dispõe de um regulamento geral para o estágio Curricular 

Supervisionado dos Cursos de Graduação (anexo), mas cada colegiado de curso 

tem autonomia para especificar normativas próprias, nos termos da legislação 

vigente e em conformidade com as normas institucionais. 

 
14.6 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO  
 

O Trabalho de Conclusão é o momento em que o estudante será 

estimulado a integrar o conhecimento construído ao longo do processo de 

graduação, a partir da investigação de uma problemática levantada sobre uma 

área de interesse no mercado de trabalho ou temas vivenciados em 

experiências práticas, sob a supervisão do docente.  

Trata-se de uma produção intelectual pessoal do estudante concludente e 

caracteriza-se como uma fase de consolidação dos fundamentos científicos, 
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técnicos e culturais do profissional da área e deve ser considerado como um 

exercício de formulação e sistematização de ideias, de aplicação dos métodos 

de investigação científica. Pode ainda assumir a forma de uma divisão de 

literatura pública sobre um assunto, de uma discussão teórica e crítica sobre um 

tema doutrinário, ou outro tema, questionáveis no meio docente, sem exigência 

de originalidade ou aprofundamento complexo. 

A área temática poderá configurar-se no âmbito de uma disciplina ou 

abranger um conjunto de disciplinas que caracterizam uma nítida unidade de 

conhecimentos do ponto de vista científico, situar-se numa área de concentração 

do curso, ou versar sobre um assunto conexo aos estudos teóricos, básicos ou 

profissionalizantes, desenvolvidos no contexto do curso. 

O Colegiado e o NDE dos cursos indicarão as áreas temáticas em que 

poderão ser realizados os Trabalhos Finais de Curso e o coordenador designará 

um professor Orientador para acompanhar o trabalho a ser elaborado pelo 

estudante, o qual deverá escolher o tema de sua preferência ou aceitar a 

indicação da Coordenação do Curso. 

Todas as informações pertinentes aos procedimentos de elaboração de 

TCC estão contidas no Manual de Trabalho de Conclusão de Curso dos Cursos 

de Graduação da Faculdade LS, e devem ser observadas pelos cursos em que 

é previsto. 

 
14.7 ATIVIDADES DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA  

 

As atividades de iniciação científica da Faculdade LS encontram-se 

organizadas pela Coordenação de Ética e Pesquisa da Faculdade LS– 

CEPE/LS. 

Esta coordenação é subordinada à Direção da Faculdade LS e integraliza 

o Comitê Institucional de Ética da Faculdade LS (CIE-LS), o Comitê Institucional 

de Pesquisa da Faculdade LS (CIP) e a Revista Científica ―Acta de Ciências e 

Saúde‖. 

Devido ao caráter da CEPE-LS, o seu Coordenador deverá ter a titulação 

de doutor e possuir experiência comprovada em pesquisas com seres humanos 

e em Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) autorizado pela Comissão Nacional 

de Ética em Pesquisa (CONEP). 
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14.7.1 Comitê Institucional de Ética (CIE) 
 

O Comitê Institucional de Ética (CIE) da Faculdade LS é um colegiado de 

caráter exclusivamente educativo, subordinado à Coordenação Ética, Pesquisa 

e Extensão. 

Criado para defender os interesses dos sujeitos da pesquisa, bem como 

orientar pesquisadores e estudantes da instituição sobre as questões éticas em 

pesquisas com seres humanos e a necessidade de encaminhamento de 

protocolos de pesquisas que envolvam seres humanos para Comitês de Ética 

em Pesquisa (CEPs) autorizados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 

(CONEP). 

Dentre as atividades organizadas pela LS estão: 

 Orientar os projetos de pesquisa que envolva seres humanos, realizadas 

por professores e estudantes da instituição, sob os aspectos éticos e 

legais, especialmente aqueles relacionados à Resolução Nº 196/96, do 

Conselho Nacional de Saúde. 

 Auxiliar o encaminhamento e tramitação dos projetos de pesquisa 

realizados pelos professores e estudantes da instituição em um Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP) autorizado pela Comissão Nacional de Ética em 

Pesquisa (CONEP). 

 Fomentar o conhecimento e a discussão das questões éticas e legais 

envolvendo as pesquisas com seres humanos. 

 Organizar Workshops e seminários sobre pesquisas com seres humanos e 

orientações gerais para elaboração de Trabalho de Conclusão de Curso. 

O Comitê Institucional de Ética, em consonância com a legislação vigente 

e em concordância com a Direção Geral, Direção de Ética e Pesquisa, Direção 

de Ensino e Mantenedora da instituição, poderá propor alterações nas normas 

que o regem, bem como baixar resoluções que ordenem seu funcionamento. 

14.7.2 Comitê Institucional de Pesquisa (CIP) 
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O Comitê Institucional de Pesquisa (CIP) da Faculdade LS é um colegiado 

criado com o objetivo de incentivar, auxiliar, desenvolver e fomentar a pesquisa 

na Faculdade LS. 

Dentre as atividades permanentes organizadas pelo CIP-LS estão: 

 Programa de Iniciação Científica da Faculdade LS (Anexo I)  

 Programa de Incentivo à Produção Acadêmica (Anexo II) 

 Programa de Apoio a Participação em Eventos (Anexo III) 

O Comitê Institucional de Pesquisa, em consonância com a legislação 

vigente e em concordância com a Direção Geral, Direção de Ética e Pesquisa, 

Direção de Ensino e Mantenedora da instituição, poderá propor alterações nas 

normas que o regem, bem como baixar resoluções que ordenem seu 

funcionamento. 

14.7.3 Publicação de Revista Científica 
 

Com a finalidade de divulgar as pesquisas realizadas no âmbito das 

Ciências da Saúde, a Faculdade LS publica, com periodicidade semestral, a 

revista científica ―Acta de Ciências e Saúde‖ (ISSN 2178 - 2105). A primeira 

versão foi impressa e as demais on-line. 

 

14.8 ATIVIDADES DE EXTENSÃO 
 

As atividades de extensão da Faculdade LS encontram-se organizadas 

pela Coordenação de Extensão da Faculdade LS – COEX/LS. 

Cabe ao coordenador da Extensão: 

 Fomentar os projetos de extensão na Faculdade LS. 

 Organizar e orientar os projetos de extensão na Faculdade LS. 

 Propor alterações nas normas que regem a extensão, bem como baixar 

resoluções que ordenem seu funcionamento. Estas normas e resoluções 

deverão ser analisadas e aprovadas em reunião de colegiado da Faculdade 

LS. 
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Atualmente, existem quatro modalidades diferentes de atividades de 

extensão. Elas podem ser classificadas como: 

a) Cursos de Extensão: são aqueles ministrados na Faculdade que 

respondem a demandas não atendidas pela atividade regular do ensino 

formal de graduação ou de pós-graduação. 

 

b) Eventos: são atividades de curta duração como palestras, seminários, 

exposições, congressos, entre outras, que contribuem para a 

disseminação do conhecimento. Destacam-se os Eventos Regulares, cuja 

recorrência permite que esses sejam programados a cada ano. 

 

c) Programas e Projetos de Extensão de Ação Contínua: têm como 

objetivos o desenvolvimento de comunidades, a integração social e a 

integração com instituições de ensino. São projetos desenvolvidos ao 

longo do ano letivo, podendo ser renovados no ano seguinte. 

 

d) Programas e Projetos Especiais: compreendem atividades de duração 

determinada que são organizados para atender uma demanda específica, 

mas que não tem caráter permanente. 

Quadro 23 - Campus de cursos presenciais e polos de educação à 
distância 

UNIDADE ACADÊMICA LOCALIZAÇÃO 

SEDE Taguatinga - Brasília DF 

Campus Ceilândia - Brasília DF 

LS EaD Valparaíso de Goiás – GO 

LS EaD Araxá - São Paulo – SP 

LS EaD Limoeiro do Norte – Ceará – CE 

Fonte: O autor (2018). 
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15 PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO  

 

O Programa de Pós-Graduação foi fundado em dezembro de 2007, 

quando o Conselho Deliberativo da Mantenedora aprovou a proposta feita pela 

Faculdade LS, com área de concentração em Saúde e Ciências Sociais 

Aplicadas e com sua interface em educação, para que se estabelecesse um 

programa de natureza interdisciplinar. 

A Faculdade LS oferece cursos de especialização em nível de pós-

graduação lato sensu presenciais (nos quais se incluem os cursos designados 

como MBA - Master Business Administration), conforme disposto na Resolução 

CNE/CES nº 1, de 8 de junho de 2007.  

Como os cursos de pós-graduação lato sensu à distância dependem do 

credenciamento para educação à distância, a Faculdade LS esta aguardando o 

credenciamento para ofertar. Os cursos oferecidos estão vinculados às diversas 

áreas de competência da LS. 

 Os cursos designados como MBA - Master Business Administration ou 

equivalentes são do que cursos de especialização em nível de pós-graduação 

na área de administração. Os cursos são oferecidos aos portadores de diploma 

de curso superior que podem neles ser matriculados. 

O corpo docente é constituído de professores portadores de título de 

mestre ou de doutor, obtido em programa de pós-graduação stricto sensu 

conforme preconiza a legislação. 

Os cursos têm a duração mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, 

podendo esta ser ampliada de acordo com o projeto pedagógico do curso e o 

seu objeto específico.  

Nos cursos à distância estão inclusos, provas presenciais e defesa 

presencial de monografia ou trabalho de conclusão de curso. 

Os critérios de avaliação serão definidos nos projetos dos cursos, e para 

os cursos presenciais o aluno deverá garantir 75% (setenta e cinco por cento) de 

frequência. 

Nos certificados de conclusão é mencionada a área de conhecimento do 

curso e são acompanhados do respectivo histórico escolar, do qual deve 

constar: I - relação das disciplinas, carga horária, nota ou conceito obtido pelo 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rces001_07.pdf#_blank
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rces001_07.pdf#_blank
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aluno e nome e qualificação dos professores por elas responsáveis; II - período 

e local em que o curso foi realizado e a sua duração total, em horas de efetivo 

trabalho acadêmico; III - título da monografia ou do trabalho de conclusão do 

curso e nota ou conceito obtido; IV - declaração da instituição de que o curso 

cumpriu todas as disposições da presente Resolução; e V - indicação do ato 

legal de credenciamento da instituição, tanto no caso de cursos ministrados a 

distância como nos presenciais. 

A Faculdade LS tem autonomia para registrar os certificados de 

conclusão de cursos de especialização em nível de pós-graduação. 

O programa está em plena expansão, e atualmente os seguintes cursos 

são ofertados:  

 

 Educação: 

- Docência do Ensino Superior 

- Orientação Educacional 

- Psicopedagogia 

 

     Negócios:  

    - MBA Executivo - Gestão de Pessoas e Resultado 

               - MBA Financeiro - Auditoria e Controladoria em Serviços de Saúde 

 

      Saúde: 

                - Atenção Farmacêutica com Ênfase em Farmacologia Clínica 

                - Enfermagem em Terapia Intensiva - UTI 

                - Enfermagem Forense 

                - Enfermagem Obstétrica 

                - Oncologia Multiprofissional 

                - Radioterapia e Tomografia Computadorizada 

                - Ressonância Magnética e Anatomia Radiológica 

                - Saúde da Família e Comunidade 

                - Urgência e Emergência 
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16 PERFIL DO CORPO DOCENTE E DE TUTORES DE EDUCAÇÃO A 
DISTÂNCIA 

 

16.1 REQUISITO DE TITULAÇÃO 
 

A comunidade da LS é formada pelo corpo docente, técnico-

administrativo e discente, todos envolvidos na realização dos objetivos da 

Instituição. Entre os professores estão: Doutores, Mestres e Especialistas. 

A Faculdade LS admitirá professores observando critérios, além de sua 

idoneidade moral, os seus títulos acadêmicos, científicos, didáticos e 

profissionais, com um mínimo de experiência caracterizada pela relação no 

contexto das disciplinas a serem lecionadas. 

Dentre outras atividades exercidas pelo corpo docente está a análise e 

atualização dos conteúdos dos componentes curriculares, além da bibliografia 

proposta para os respectivos planos de ensino relacionando-os a conteúdos de 

pesquisa de ponta, visando atingir aos objetivos das disciplinas e ao perfil 

proposto de formação do egresso. 

O Plano de Carreira da Instituição contempla ascensão profissional 

horizontal (promoção sem mudar de função, entretanto com aumento nos 

rendimentos) e vertical (crescimento profissional em cargo e rendimento), bem 

como motivar o corpo docente e ser justo com os profissionais nos aspectos de 

qualificação profissional e dedicação à instituição – tempo de atividade como 

professor universitário na IES. 

De acordo com o Regimento Geral da IES, Seção II, das categorias O 

corpo de professores da faculdade, nos termos do Regulamento da 

Mantenedora, será formado por categorias e classes, definidas no Plano de 

Carreira do Pessoal Docente. 

Para admissão de professor titular ou promoção a este nível, exige-se 

seguintes requisitos: 

 Título de mestre ou doutor, obtido em curso nacional credenciado ou 

equivalente estrangeiro, ou título de livre docente, obtido na forma da 

Lei; 
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 A titulação mínima – certificação de curso de graduação e 

aperfeiçoamento ou especialização prevista. Experiência no magistério 

superior e/ou experiência profissional não acadêmica. 

No contexto das atividades relacionadas ao ensino de graduação, os 

professores em regime integral dedicarão parte do seu tempo contratual com a 

instituição ao desenvolvimento de outras atividades, tais como: 

acompanhamento e orientação de estudantes em processos de nivelamentos, 

elaboração de monografia, conclusão de curso, iniciação científica, visitas 

técnicas, estágio, etc. 

 

16.2 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO 
 

Os professores da Faculdade LS são contratados pela mantenedora, de 

acordo com o regime das leis trabalhistas, observados os critérios e as normas 

do Regimento Geral da IES e demais regulamentação superior. A admissão do 

professor é feita mediante seleção procedida pela Coordenação de cada curso 

com o aval do Diretor Geral da Faculdade.  

A relação dos docentes selecionados será encaminhada para 

homologação e contratação pela Mantenedora, em conformidade com o disposto 

em seu regulamento. A experiência no magistério superior e a experiência 

profissional não acadêmica são os dois pontos básicos elementares na 

contratação do corpo docente. 

De acordo com o Regimento Geral da Faculdade LS os critérios de 

seleção e contratação dos professores se dão da seguinte forma: 

Art. 81 – Os professores serão contratados pela mantenedora, segundo o 

regime das leis trabalhistas, observados os critérios e normas Regimentais da 

Mantenedora. 

 

Art. 82. A admissão do professor é feita mediante seleção procedida pela 

Coordenação de Curso e homologação pelo Conselho Superior, em 

conformidade com o disposto no Regimento da Mantenedora. 
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Art. 83. São atribuições do professor: 

I - elaborar o plano de ensino de sua disciplina, submetendo-o à 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; 

VII - votar, podendo ser votado para representante de sua classe no Conselho 

Superior; 

VIII - participar das reuniões e trabalhos dos órgãos colegiados a que pertencer e 

de comissões para as quais for designado; 

IX - recorrer de decisões dos órgãos deliberativos ou executivos; 

X - exercer as demais atribuições que lhe forem previstas em lei e neste 

Regimento. 

Art. 84 É obrigatória à frequência docente às atividades acadêmicas, 

salva nos programas de educação à distância. 

Art. 85. Será passível de sanção disciplinar o professor 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, desde que o 

fato desabonador tenha sido apurado em processo administrativo garantido os 

atinentes princípios institucionais. 

Art. 86 - São direitos e deveres do professor: 

I - perceber salários compatíveis com a função docente autorizado neste 

Regimento e nos da Entidade Mantenedora; 

II - escolher seus representantes nos órgãos colegiados; 

III - comparecer às reuniões dos colegiados em que faça parte; 

IV- ministrar aulas, conforme o horário fixado pela Direção Geral, cumprindo 

na íntegra, os programas de ensino; 
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V- zelar pela disciplina, em classe ou fora dela; 

VI - exercer as demais funções e encargos que lhe for atribuída pela 

Coordenação de Curso em que estiver lotado. 

Será priorizada a contratação de profissionais para atuação em educação 

à distância, aqueles que tiverem a titulação e experiência na área.  

 
16.3 REGIME DE TRABALHO E PROCEDIMENTOS DE SUBSTITUIÇÃO 

EVENTUAL DE PROFESSORES 

 

O regime de trabalho do pessoal docente da faculdade será o da 

Consolidação das Leis de Trabalho – CLT, da legislação complementar e das 

demais leis específicas, respeitadas as disposições estatutárias e regimentais da 

Faculdade e uma carga horária máxima de 36 horas semanais, conforme 

estabelecido em convenção. 

O Professor ou o Especialista será substituído em suas faltas ou 

impedimentos legais, por um ou mais professores, contratados por tempo 

determinado, especialmente para este fim, exigindo-se para atuação idêntica 

uma formação acadêmica. Os afastamentos podem ocorrer com ou sem 

remuneração, submetidos à análise dos motivos, pela Entidade Mantenedora, 

estando previsto afastamento com remuneração, exclusivamente para fins de 

representação da Instituição, quando esta julgar de extremo interesse a sua 

participação. 

 
16.4 POLÍTICA DE QUALIFICAÇÃO, PLANO DE CARREIRA E REGIME DE 

TRABALHO 

 

O corpo docente da Faculdade LS terá sua carreira disciplinada pelo 

―Plano de Carreira Docente‖ no que diz respeito à progressão de categorias 

funcionais, contratos e regimes de trabalho e remuneração. Conforme novas 

turmas sejam iniciadas em cada curso (por conta da progressão da turma 

iniciante para os módulos seguintes do curso, e considerando a formação de 

turmas no período matutino e noturno), a expansão do corpo docente tende a 
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seguir os quadros esboçados abaixo, que explicitam o número de disciplinas 

disponíveis a cada semestre, desde a formação da primeira turma do curso. 

O intuito é facilitar a coesão do quadro, mantendo-o enxuto. Docentes 

serão aproveitados em mais de uma disciplina, do mesmo período ou de 

períodos diferentes, respeitadas sua formação e experiência, sempre que 

possível. A base do corpo docente será mantida por professores ―parciais‖, 

designados para o trabalho didático em disciplinas específicas. A coordenação 

de curso e a direção acadêmica contarão com profissionais envolvidos em 

regimes de trabalho diferenciados, com um número de horas de dedicação 

maior, que permita o planejamento e a supervisão das atividades acadêmicas, 

bem como o atendimento aos docentes e discentes. 

Para o corpo docente, a política é no sentido de contratação de 

professores com uma titulação ulterior no contexto da área, porém se 

encontrada dificuldades, estabelece estratégia de incentivo de aperfeiçoamento 

no contexto da pós-graduação. O plano de carreira docente regulamenta a 

admissão e os critérios de progressão na carreira. O programa da entidade 

contempla a política de capacitação dos professores e dos técnicos 

administrativos: 

• Remuneração compatível com a função docente, estipulado em seu 

contrato e segundo as normas da Entidade Mantenedora; 

• Escolher seus representantes nos órgãos colegiados da Faculdade; 

• Afastar-se temporariamente para a participação de cursos de pós-

graduação, desde que autorizado previamente pelo Colegiado do Curso, 

Conselho Superior e mediante apresentação de respectivo projeto. 

Como forma de incentivo à titulação do corpo docente, a Mantenedora já 

tem à disposição da Faculdade um Plano de Cargos, Carreira e de Salários para 

o corpo docente, contemplando a formação acadêmica do professor em níveis, 

denominados de categoria sancionais, assim definidas segundo a titulação do 

professor e do técnico administrativo em trâmite na IES. 

A política de desenvolvimento de recursos humanos da Faculdade LS 

busca criar condições para o crescimento pessoal e profissional, proporcionando 

oportunidade de conhecimento, desenvolvimento de habilidades e de 
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competências, em compromisso com a instituição e com a sociedade. Pretende-

se com as estratégias e ações propostas tornar o ambiente acadêmico 

humanístico nas relações de trabalho e convívio social. 

Seu objetivo no contexto das políticas de qualificação está voltado para 

um plano permanente de desenvolvimento profissional, no que se refere ao 

corpo docente e pessoal administrativo, que tem como estratégias: 

1. Elevar o índice de qualificação do corpo docente, investindo em 

capacitação para o desenvolvimento continuado, dando prioridade para 

capacitação interna e externa por meio de parcerias com empresas ou 

intuições congêneres. 

2. Implementar o projeto de qualificação do corpo técnico administrativo. 

3. Definir uma política de atração de profissionais qualificados/titulados para 

os programas institucionais. 

4. Promover a capacitação dos recursos humanos nas áreas acadêmica, 

administrativa, relacionamento pessoal e pedagógica. 

5. Incentivar a capacitação continuada de todos os colaboradores. 

6. Estimular programas de educação continuada nas áreas pedagógicas, 

metodológicas e didáticas para equipes de formadores de profissionais na 

Instituição. 

7. Implementar um programa de recepção aos docentes técnico-

administrativos na Faculdade e capacitação didático-pedagógico aos 

docentes recém-ingressos. 

8. Fortalecer a integração sócio - político - comunitária. 

A Faculdade LS tem ainda como objetivo estabelecer: 

 Um programa institucional de desempenho nas diversas áreas de atuação 

da faculdade, a fim de reformular o sistema de avaliação de desempenho 

vigente quanto a metas e objetivo definido; 

 A busca de uma alocação otimizada do pessoal, com qualificação 

compatível para desempenho das funções a exercer; 
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 A implementação do programa de desenvolvimento institucional de 

valorização pessoal e profissional ao corpo docente e demais 

colaboradores utilizando períodos de recesso letivo ou de acordo com as 

necessidades institucionais; 

 Incentivo na participação em atividades extracurriculares por meio de 

implementação de valorização aos membros participantes. 

Para tanto, a Faculdade promove um diagnóstico das necessidades de 

capacitação; identifica os fatores que efetivamente prejudicam as atividades do 

corpo técnico da instituição; estuda procedimentos que busca o 

comprometimento acadêmico-científico; promove mudanças de atitudes, de 

comportamento profissional que incentivem a integração e o bem-estar social 

dos seus colaboradores; implanta uma política de segurança no trabalho e na 

saúde, identificando áreas de risco dentro da instituição; busca otimizar a 

alocação dos recursos humanos sempre priorizando iniciativas comportamentais 

e motivacionais. 

O Plano de carreira dos profissionais da EaD será em conformidade com 

o estabelecido pela convenção coletiva a saber: Os Sindicatos convenentes, 

manterão comissão intersindical, composta por “experts” visando regulamentar, 

no âmbito da CCT, o Ensino à Distância. A comissão terá um prazo de 180 dias 

para conclusão dos trabalhos após a assinatura da presente CCT. E sobre a 

remuneração dos professores das disciplinas semipresenciais o que está 

previsto na cláusula sexto parágrafo 12: As Instituições que adotarem a 

modalidade de aula semipresencial, prevista na Portaria nº 4.059, de 10 de 

dezembro de 2004, e que contratar docente que ministre, para a instituição, 

aulas na modalidade semipresenciais e presencial, não poderá remunerar o 

docente, nas aulas semipresenciais, com valor inferior a 70% do valor já 

recebido pelo docente, nas aulas presenciais. Fica vedado o pagamento de 

qualquer valor que seja inferior ao piso da categoria para o caso das Instituições 

que praticam o piso salarial. 
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16.5 COMPOSIÇÃO (TITULAÇÃO, REGIME DE TRABALHO, EXPERIÊNCIA 

ACADÊMICA NO MAGISTÉRIO SUPERIOR E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

NÃO ACADÊMICA) 

 

O Plano de Carreira Docente integra o Plano de Cargos, Salários e 

Carreira do pessoal docente e técnico-administrativo. O Plano de Cargos, 

Salários e Carreira define, normatiza e disciplina as condições de admissão, 

regime de trabalho, direitos e vantagens, deveres, afastamento. 

A carreira do pessoal docente é constituída por categorias, classes e 

níveis. As categorias constituem divisões da carreira fundamentadas na 

escolaridade e na titulação acadêmica, o que implica um conjunto específico de 

competências, habilidades, responsabilidades e experiências ligadas à 

qualificação e à formação profissional.  

As categorias são referências para a ascensão ou promoção para uma 

categoria mais elevada ou para um cargo de maior complexidade, com aumento 

remuneratório. Níveis são as subdivisões de uma mesma categoria, as quais 

determinam a progressão no quadro de carreira. Entende-se por progressão a 

passagem de um nível para outro dentro da mesma categoria, oportunizando 

aumento de remuneração. 

As categorias são estabelecidas conforme a titulação do docente, da 

seguinte forma:  

I- Doutor; 

II- Mestre; 

III- Especialista; 

IV- Graduado, com categorias nominadas de ―D‖ a ―A‖. 

Quanto aos níveis, as categorias subdividem-se em seis níveis. Para fins 

de ascensão a uma categoria mais elevada, o critério é a titulação do docente e 

o enquadramento é automático. A progressão entre os níveis de uma mesma 

categoria ocorrerá mediante cumprimento de interstícios mínimos de dois anos e 

avaliação de desempenho, observados os seguintes critérios básicos: 

I. Dedicação ao ensino, em nível de graduação e ou de pós-graduação, 

incluindo, entre outros, indicadores como o envolvimento com o projeto 
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pedagógico do curso e com projetos institucionais, orientação de 

estudantes, atenção aos estudantes, comprometimento, proatividade, 

criatividade, assiduidade, pontualidade, disponibilidade de tempo e 

cumprimento de prazos; 

II. Promoção e execução de cursos ou de outros projetos de extensão;  

III. Promoção e execução de projetos de responsabilidade social; 

IV. Produção científica, incluindo, entre outros, publicações e apresentação 

de trabalhos em eventos científicos; 

V. Avaliação do professor pelo estudante; 

VI. Avaliação do professor pela Instituição. 

A avaliação do professor, para fins de progressão horizontal, cabe a uma 

Comissão Especial de Avaliação designada pelo Conselho Superior, observada 

o perfil ético, técnico e profissional dos membros a serem escolhidos. A 

avaliação bienal não é cumulativa, o que significa que serão levados em conta o 

desempenho e o mérito do professor no respectivo período de dois anos, após 

os quais se inicia sempre um novo ciclo avaliativo. 

 

Quadro 24 - Cronograma de expansão do corpo docente 

TITULAÇÃO 2017 2018 2019 2020 2021 

Especialistas 25 27 27 28 28 

Mestres 39 45 46 48 50 

Doutores 17 18 19 50 21 

Fonte: O autor (2018). 

 

REGIME 2017 2018 2019 2020 2021 

Integral  33 33 35 36 36 

Parcial  40 45 44 46 49 

Horista  8 12 13 14 14 

Fonte: O autor (2018). 

 

16.6 O NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 
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O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é um órgão consultivo e de 

assessoramento, vinculado ao Colegiado de Curso, sendo responsável pelo 

processo de concepção, consolidação e atualização contínua do respectivo 

Projeto Pedagógico. 

Em conformidade com as orientações da Comissão Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (CONAES) em sua Resolução nº 1 de 

17/06/2010, os Cursos da Faculdade LS contam com Núcleo Docente 

Estruturante – NDE que é um órgão consultivo da coordenação do curso, 

responsável pelo processo de concepção, implementação, consolidação e 

contínua atualização do Projeto Pedagógico do Curso.  

Sendo o NDE órgão consultivo e de assessoramento ao colegiado do 

curso, é responsável pela elaboração, implantação, desenvolvimento e 

reestruturação do Projeto Pedagógico do Curso, bem como pela análise e 

supervisão da estrutura curricular, ementário e demais instrumentos e 

estratégias para a formação dos estudantes. 

O Núcleo Docente Estruturante é constituído por 05 (cinco) docentes do 

curso, possuem titulação obtida em programas de pós-graduação stricto sensu e 

de dedicação integral e ou parcial na IES. A nomeação é efetuada pela Direção 

Geral da LS para executar suas atribuições e atender a seus fins, tendo o 

coordenador do curso como presidente. São atribuições do Núcleo Docente 

Estruturante NDE: 

• Zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos 

de graduação; 

• Participar da revisão e atualização periódica do projeto pedagógico do curso, 

submetendo-o a análise e aprovação do Colegiado de Curso; 

• Propor permanente revisão ao que se refere à concepção do curso, definição 

de objetivos e perfil de egressos, metodologia, componentes curriculares e formas 

de avaliação em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais; 

• Contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso; 

• Zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as atividades de ensino 

constantes no currículo; 
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• Indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e 

extensão, oriundas das necessidades da graduação, de exigências do mercado de 

trabalho e afinadas com as Diretrizes Curriculares; 

• Analisar os planos de ensino dos componentes curriculares dos cursos, 

sugerindo melhorias e atualização; 

• Propor alternativas de melhoria a partir dos resultados das avaliações internas 

e externas dos cursos em consonância com o Colegiado; 

• Assessorar a coordenação do curso na condução dos trabalhos de alteração 

e reestruturação curricular, submetendo a aprovação no Colegiado de Curso, 

sempre que necessário; 

• Propor programas ou outras formas de capacitação docente, visando a sua 

formação continuada; 

• Acompanhar as atividades do corpo docente no que se refere às Práticas de 

Pesquisa e Práticas de Extensão; 

• Acompanhar as atividades desenvolvidas pelo corpo docente, sobretudo no 

que diz respeito à integralização dos Planos de Ensino e Aprendizagem e Plano 

Integrado de Trabalho; 

• Elaborar semestralmente cronograma de reuniões; 

• Encaminhar relatórios semestrais a coordenação do curso sobre suas 

atividades, recomendações e contribuições; 

• Propor alternativas de integração horizontal e vertical do curso, respeitando 

os eixos estabelecidos nos respectivos projetos pedagógicos e nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais. 

  

16.7 PLANO DE CARREIRA DO CORPO DOCENTE 
 

16.7.1 O que é o Plano de Cargos e Salários Docentes da LS – PCSD 

 

Instrumento que estabelece e regula a estrutura de progressão salarial e 

ascensão funcional dos DOCENTES, visando atender a política institucional e de 

recursos humanos. Disponibiliza, aos docentes, mecanismos que possibilitem a 

realização pessoal e o desenvolvimento profissional. O PCSD aplica-se a todos 

os Professores da FACULDADE LS. 
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Professor Titular: é o professor contratado por processo seletivo, por 

prazo indeterminado, conforme regime da consolidação das leis do trabalho - 

CLT. 

Professor Substituto: é o professor contratado por processo seletivo, para 

substituir professor titular afastado temporariamente de suas atividades, por até 

01 (um) ano.  

 

16.7.2 O Plano de cargos é dividido em 4 categorias de acordo com a titulação :  
 

Categoria A = Professor Auxiliar = Classe de Graduados  

Categoria B = Professor Especialista = Classe de Especialistas 

Categoria C = Professor Assistente = Classe de Mestres 

Categoria D = Professor Adjunto = Classe de Doutores 

Obs.: Cada nível, de série de classes, compreende 06 (seis) níveis, 

designados de 01 (um) a 06 (seis). 

O ingresso do professor no quadro efetivo da Faculdade LS dar-se-á em 

uma das 04 (quatro) categorias previstas no Plano de Cargos, precedido de 

processo seletivo, realizado segundo o Regulamento do Processo de Seleção 

do Pessoal.  

Cabe ressaltar, que a titulação deve ser comprovada por meio de 

documentos originais no ato da contratação. 

A partir do momento em que o professor for selecionado e fizer parte do 

corpo docente da faculdade, ele será encaixado no NÍVEL 1 da categoria 

específica a sua titulação. A autorização de abertura de vagas de Docentes é de 

competência final da Mantenedora. Não haverá ascensão automática para 

preenchimento de novas vagas ou vacância das existentes, em ambos os casos 

deve-se abrir processo seletivo. 

 

16.7.3 Progressão Funcional 
 

A progressão funcional do Docente deverá ocorrer, mediante titulação, 

desempenho acadêmico e aprovação em processo seletivo, sobre as formas de 

PROGRESSÃO HORIZONTAL e/ou VERTICAL. 
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Figura 6 Progressão Horizontal e/ou Vertical 

 
 

 

CONCEITO: Entendida como progressão de um nível para o outro, 

passagens de nível em uma mesma categoria. Dar-se-á após o cumprimento, 

pelo docente de 02 (dois) anos no respectivo nível e aprovação na avaliação de 

desempenho.  

 

 

Figura 7 - Possibilidade 1/ Possibilidade 2 
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Figura 8 - Forma Horizontal - Tempo de serviço 

 
 

Cabe ao professor gerir sua própria carreira dentro da Instituição, 

portanto, ele deverá acompanhar seu interstício para saber quando solicitar a 

progressão. Tanto a Coordenação quanto o DP estarão aptos a fornecer essas 

informações.  

OBS.: O tempo de serviço contará a partir da vigência do plano. 
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16.7.4 Progressão Vertical 
 

Figura 9 - Progressão vertical 

 
 

CONCEITO: Entendida como progressão de uma para outra classe, da 

mesma série de classes. Passagem de uma categoria para outra.  

 

 

POSSIBILIDADE 1 – Vertical por Titulação.  

Dar-se-á mediante obtenção de titulação e aprovação em processo 

seletivo, independente do nível que ele estiver da categoria anterior. Para isso 

terá que cumprir os seguintes critérios: Apresentar Requerimento à avaliação de 

Direção de Ensino, Relatório de Atividades realizadas durante o período e 

submeter-se desempenho acadêmico. 

Obs.: Aprovação na avaliação de Desempenho. Pontuação igual ou acima de 50 

pontos 

 

POSSIBILIDADE 2 – Vertical por Avaliação de Desempenho 

Acadêmico 

Dar-se-á mediante Avaliação de desempenho acadêmico e aprovação em 

processo seletivo. Após ter passado por todos os níveis de sua categoria, e 

esteja posicionado, no mínimo, há 02 (dois) anos no nível 06 (seis) da sua 

classe. O docente irá para o nível 1 da categoria imediatamente superior a sua.  

Para isso terá que cumprir os seguintes critérios: Apresentar Requerimento à 
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Direção de Ensino, Relatório de Atividades realizadas durante o período e 

submeter-se a avaliação de desempenho acadêmico. 

Figura 10 - Forma vertical por merecimento 

 
 

16.7.5 Avaliação de Desempenho 

 

QUEM?   

Julgado pela Banca examinadora + Comissão avaliadora 

 

CRITÉRIOS 

1. Produção intelectual; 

2. Pesquisa; 

3. Projetos de extensão; 

4. Atividades de Administração e chefia; 

5. Representação; 

6. Atividades de supervisão, orientação, participação de bancas.  

 

PERIODICIDADE: 2 em 2 anos. 
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17 ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA  

 

A Mantida é dirigida por um presidente e a mantenedora é organizada 

conforme descrito abaixo: 

De acordo com o Regimento Interno, capítulo I, dos órgãos: Art. 3º.  São 

órgãos da faculdade: 

I - Conselho Superior; 

II - Diretoria Geral; 

III - Diretoria Acadêmica; 

IV - Instituto Superior de Educação;  

V - Coordenadoria de Curso; 

VI - Colegiado de Curso. 

 

Figura 11 - Organograma institucional 

 
Fonte: O autor (2018). 
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O funcionamento dos órgãos deliberativos, conforme artigo 4º do 

Regimento Geral obedece às seguintes normas: 

 

I - as reuniões realizam-se no início e no final de cada semestre e, 

extraordinariamente, por convocação do Presidente ou a requerimento de 1/3 

(um terço) dos membros do respectivo órgão; 

II - as reuniões realizam-se com a presença de metade mais um dos membros do 

respectivo órgão; 

III - as reuniões de caráter solene são públicas e realizam-se com qualquer 

número;  

IV - nas votações são observadas as seguintes regras: 

a) as decisões são tomadas por maioria dos presentes; 

b) as votações são feitas por aclamação ou por voto secreto, segundo decisão do 

plenário; 

c) as decisões que envolvem direitos pessoais são tomadas mediante voto 

secreto; 

d) o Presidente do colegiado participa da votação e no caso de empate, terá o 

voto de qualidade; 

e) nenhum membro do colegiado pode participar de sessão em que se aprecie 

matéria de seu interesse particular; 

f) cada membro do respectivo colegiado terá direito a apenas 1 (um) voto; 

V - da reunião de cada órgão é lavrada ata, que é lida e aprovada ao final da 

própria reunião ou início da reunião subsequente; 

VI - os membros dos órgãos, quando ausentes ou impedidos de comparecer às 

reuniões, são representados por seus substitutos; 

VII - as reuniões que não se realizarem em datas pré-fixadas no calendário 

acadêmico, aprovado pelo Colegiado, são convocadas com antecedência 

mínima de 48 (quarenta e oito) horas, salvo em caso de urgência, constando 

da convocação, a pauta dos assuntos. 

 

O artigo 5º destaca que é obrigatório e preferencial a qualquer outra 

atividade na Instituição o comparecimento dos membros dos órgãos 

deliberativos às reuniões de que façam parte. 
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 De forma específica, é importante ressaltar a composição, as atribuições e o 

funcionamento do Conselho Superior, Colegiados de Curso e dos Núcleos Docentes 

Estruturantes. 

 
17.1 O CONSELHO SUPERIOR 
 

O Conselho Superior é o órgão máximo de natureza normativa, consultiva 

e deliberativa em matéria administrativa, didático-científica e disciplinar, é 

constituído: 

 Pelo Diretor Geral, seu Presidente; 

 Pelos Diretores Acadêmico e Administrativo; 

 Por 2 Coordenadores de Curso; 

 Pelo Coordenador do Instituto Superior de Educação – ISE;  

 Por 2 (dois) representantes dos professores, os quais são eleitos por seus 

pares, para mandato de 1 (um) ano, podendo ser renovado; 

 Por 1 (um) representante da mantenedora, por ela indicado; 

 Por 1 (um) representante do corpo discente, indicado na forma da legislação 

vigente. 

 
17.2 DAS ATRIBUIÇÕES, CONFORME REGIMENTO GERAL: 
 

Art. 9°. Compete ao Conselho Superior: 

I. Aprovar, na sua instância, o Regimento da Faculdade e suas alterações, 

submetendo-o à aprovação do Órgão Competente do Ministério da Educação; 

II. Aprovar o calendário acadêmico e o horário de funcionamento dos cursos da 

Faculdade; 

III. Aprovar o plano semestral de atividades e a proposta orçamentária da 

Faculdade, elaborados pelo Diretor Geral; 

IV. Deliberar sobre a criação, organização, modificação, suspensão ou extinção 

de cursos de graduação, pós-graduação e sequenciais, suas vagas, planos 

curriculares e questões sobre sua aplicabilidade, na forma da lei; 

V. Apurar responsabilidades do Diretor Geral e dos Coordenadores de Curso, 

quando, por omissão ou tolerância, permitirem ou favorecerem o não 

cumprimento da legislação do ensino ou deste Regimento; 
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VI. Decidir os recursos interpostos de decisões dos demais órgãos, em matéria 

didático- científica e disciplinar; 

VII. Apreciar o relatório semestral da Diretoria; 

VIII. Superintender e coordenar em nível superior todas as atividades acadêmicas 

desenvolvidas pela Faculdade;  

IX. Fixar normas gerais e complementares às deste Regimento, sobre processo 

seletivo de ingresso aos cursos de graduação, currículos, planos de ensino, 

programas de pesquisa e extensão, matrículas, transferências, adaptações, 

aproveitamento de estudos, avaliação escolar e de curso, planos de estudos 

especiais, e outros que se incluam no âmbito de suas competências; 

X. Decidir sobre a concessão de dignidades acadêmicas; 

XI. Deliberar sobre providências destinadas a prevenir ou corrigir atos de 

indisciplina coletiva e individual; 

XII. Deliberar quanto à paralisação total das atividades da Faculdade; 

XIII. Apreciar atos do Diretor Geral, praticados ad referendum deste Colegiado; 

XIV. Praticar os demais atos de sua competência, como instância de recursos, 

segundo os dispositivos deste Regimento; 

XV. Respeitar e executar as decisões do Conselho Nacional de Educação e 

demais órgãos do Ministério da Educação; 

XVI. Exercer as demais atribuições que lhe forem previstas em lei e neste 

Regimento.  

 

17.3 COLEGIADO DE CURSO  
 

Conforme Regimento Geral da Faculdade LS e Regulamento Interno, o 

Colegiado de Curso é um órgão consultivo em matéria administrativa e 

disciplinar e deliberativa em matéria didático-científica. Tem por finalidade 

acompanhar a implementação do Projeto Pedagógico; discutir temas ligados ao 

curso; planejar e avaliar as atividades acadêmicas. 

O representante do corpo discente deve ser aluno do curso, indicado por 

seus pares para mandato de 1 (um) ano, com direito à recondução.  

O Colegiado de Curso é constituído:  

I – pelo Coordenador, seu Presidente;  
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II – pelos professores vinculados ao curso;  

III - pelos professores vinculados a outros Colegiados da Faculdade, mas 

que ministram aulas no curso;  

IV – por um representante estudantil, indicado por seus pares, com 

mandato de 01 (um) ano, permitida apenas uma recondução. 

§ 1º - O mandato do Coordenador de Curso é de 03 (três) anos, permitida 

a recondução. 

§ 2º - Em seus impedimentos, o Coordenador do Colegiado de Curso é 

substituído por um professor, designado pela Diretoria Geral. 

§ 3º - O Colegiado de Curso conta com o apoio técnico-pedagógico dos 

membros do seu respectivo Núcleo Docente Estruturante (NDE), constituído por 

05 (cinco) professores do curso, conforme preconiza a legislação.  

São competências gerais, conforme Art. 20 do Regimento Geral: 

I - deliberar sobre o projeto pedagógico do curso, atendidas as diretrizes 

curriculares nacionais e as normas fixadas pelo CONSUP; 

II - deliberar sobre os programas e planos de ensino das disciplinas ou 

unidades curriculares; 

III - emitir parecer sobre os projetos de ensino, iniciação científica e de 

extensão que lhe forem apresentados, para decisão final do CONSUP; 

IV - pronunciar-se, em grau de recurso, sobre aproveitamento e 

adaptação de estudos, assim como sobre aceleração e recuperação de estudos; 

V - opinar, quando consultado, sobre admissão, promoção e afastamento 

de seu pessoal docente; 

VI - aprovar o plano e o calendário anual de atividades do Curso, 

elaborado pelo Coordenador; 

VII - promover a avaliação periódica do curso; e 

VIII - exercer as demais competências que lhe sejam previstas em lei e 

neste Regimento. 

Compete ao Coordenador de Curso, Presidente do Colegiado (Art. 17 do 

Regimento Geral): 

I - superintender todas as atividades da Coordenadoria, representando-a 

junto às autoridades e órgãos da Faculdade; 

II - convocar e presidir as reuniões do Colegiado de Curso; 
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III - acompanhar a execução das atividades programadas, bem como o 

desempenho e a assiduidade dos professores, alunos e do pessoal técnico-

administrativo sob sua supervisão; 

IV - apresentar, semestralmente, ao Colegiado de Curso e à Diretoria, 

relatório das atividades da Coordenadoria; 

V - sugerir a contratação ou dispensa do pessoal docente, técnico-

administrativo nele lotado; 

VI - encaminhar, ao setor responsável pelo controle acadêmico, nos 

prazos fixados pelo Diretor, os relatórios e informações sobre avaliações e 

frequência de alunos; 

VII - promover, periodicamente, a avaliação das atividades e programas 

do Curso, assim como dos alunos e do pessoal docente e não docente nele 

lotado; 

VIII - propor ou encaminhar proposta, na forma deste Regimento, para a 

criação de cursos e o desenvolvimento de projetos de iniciação científica e 

programas de extensão ou eventos extracurriculares, culturais ou desportivos; 

IX - distribuir encargos de ensino, iniciação científica e extensão entre 

seus professores, respeitada as especialidades; 

X - decidir, após pronunciamento do professor da disciplina ou unidade 

curricular, sobre aproveitamento de estudos e adaptações de alunos; 

XI - delegar competência, sem prejuízo de sua responsabilidade; e 

XII - exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei e neste 

Regimento. 

Parágrafo único. O Diretor pode designar um coordenador específico para 

cursos sequenciais, de tecnologia ou de pós-graduação, segundo a natureza ou 

complexidade de cada um. 

Quanto ao funcionamento do Colegiado de Curso, destaca-se: 

 O Colegiado reúne-se ordinariamente 2 (duas) vezes por semestre e, 

extraordinariamente, a qualquer tempo, quando convocado pelo seu Presidente, por 

sua própria iniciativa ou a requerimento de, no mínimo 1/3 (um terço) de seus 

membros.  

 A convocação é feita por escrito, com antecedência mínima de 72 (setenta e 

duas) horas. 
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 Em caso de urgência, a critério do Presidente do Colegiado, a convocação 

pode ser feita com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 

 A ausência de representantes de determinada categoria não impede o 

funcionamento do Colegiado, nem invalida as decisões. 

 O comparecimento dos membros às reuniões do Colegiado de Curso 

prevalece a qualquer outra atividade acadêmica, o comparecimento dos membros às 

reuniões do Colegiado de Curso, vedada qualquer forma de representação. 

 Para instalar-se reunião de Colegiado o quorum mínimo necessário é de 

maioria absoluta, e para aceitação da deliberação é de maioria relativa dos 

presentes. 

Importante destacar que o comparecimento dos membros às reuniões do Colegiado 

de Curso prevalece a qualquer outra atividade acadêmica. 
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18 AS ESCOLAS DA FACULDADE LS 

 

Atualmente a Faculdade LS é composta pela Escola Técnica e pela 

Faculdade LS seu surgimento foi em 1999, com os cursos Técnicos e Cursinhos 

Preparatórios. 

A Faculdade está organizada em Escolas: de Negócios, de Saúde, de 

Ciências Jurídicas e de Ciências Biológicas. O conceito de escolas da LS foge 

das tradicionais estruturas acadêmicas de departamentos e centros da forma 

que foi concebida. É uma inovação e se sustenta na transversalidade, na 

superação das limitações da segmentação e propicia uma aproximação dos 

cursos e da produção do conhecimento e formação profissional visando 

fortalecer a identidade institucional e o conhecimento. 

A LS Escola Técnica, composta por instituições de Educação Profissional 

Técnica de nível médio, desenvolve o trabalho pedagógico tendo por objetivo a 

formação de profissionais competentes, éticos e solidários para a área de saúde, 

levando-se em conta as transformações e os avanços da ciência e da tecnologia 

e a necessidade de preparar para o mercado de trabalho, pessoas possuidoras 

de um saber próprio, científico e investigativo. 

Nas escolas os diversos cursos e projetos se articulam, integram e 

promovem o debate teórico-metodológico na busca de excelência acadêmica. 

A reflexão e a organização das escolas são dinâmicas e o objetivo é 

formar um profissional apto a atuar na área de formação preparado para os 

diversos contextos. 

  As Escolas abrangem todo o universo da área proposta englobando os 

cursos, a pesquisa e a extensão e está organizada através da articulação da teoria e 

da prática. 

 A LS tem o firme propósito de alcançar a excelência acadêmica, formando 

profissionais e líderes através da solução de problemas, de estudos de caso, de 

atividades práticas reais e simuladas, de projetos de iniciação científica de forma 

eficiente objetivando a formação de profissionais que atuem e gerencie as mais 

diversas instituições em sua área de formação. 
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18.1 ESCOLA DE NEGÓCIOS 
 

A Escola de negócios é composta pelos seguintes cursos de graduação: 

Administração, Gestão Financeira, Gestão Hospitalar e Ciências Contábeis. 

O ambiente corporativo necessita de profissionais diferenciados e que 

contribuam para a constante evolução e aprimoramento dos processos que 

movimentam e impulsionam o mundo empresarial. 

Pensando nisso, a Escola de Negócios dispõe de uma ampla estrutura de 

trabalho que atua plenamente na formação de profissionais de referência, que 

excedam os limites das tarefas básicas empresariais em suas diferentes 

atribuições. 

Professores altamente qualificados e uma estrutura física e material 

completa, desenvolve em nossos estudantes as suas potencialidades naturais, 

assimilando novos conceitos e meios de atingir objetivos, tornando-os aptos a 

proporem as soluções esperadas para os problemas que possam surgir quando 

estiverem no mercado de trabalho. 

Um modelo de ensino que capacita os futuros profissionais de forma 

plena e que os destaques entre as competências e habilidades esperadas, 

desenvolvendo assim a formação integral, por meio de um currículo que valoriza 

a sinergia entre o conhecimento teórico e a prática. 

  Para alcançar nosso objetivo a Escola de Negócios, tem como foco o Plano 

de Negócio que é à base da formação. O aluno elabora estrategicamente um plano 

em todos os aspectos. 

 Para garantir a unicidade da formação os professores são comuns aos cursos 

e as aulas são direcionadas para a atuação de gestores de empresas, na formação 

geral as disciplinas são comuns e as atividades são interligadas, como as jornadas 

acadêmicas, projetos, extensão e visitas. 

 

 

18.2  ESCOLA DE CIÊNCIAS DE SAÚDE E BIOLÓGICAS 

 

A ESCOLA DE CIÊNCIAS DE SAÚDE E BIOLÓGICAS oferece os 

seguintes cursos de graduação: Enfermagem, Farmácia, Nutrição, Radiologia, 
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Nutrição, Fisioterapia, Educação Física, Ciências Biológicas Licenciatura, 

Ciências Biológicas Bacharelado, Biomedicina e Estética e Cosmética e 

desenvolve suas atividades em modernas instalações da unidade Acadêmica da 

LS, onde agrega os laboratórios de formação geral e específica. Cada curso 

está focado em fortalecer e desenvolver seu Projeto Político Pedagógico e traça 

metas direcionadas à formação de pessoal da saúde e das ciências biológicas, e 

a formação de professor para atuar no Ensino Fundamental Anos Finais e 

Ensino Médio. 

O corpo docente é comum aos cursos, bem como a estrutura física, onde 

desenvolvem ações sociais conjuntas, projetos e atividades acadêmicas.  

Para contribuir para a formação de um profissional generalista, mas com 

conhecimento teórico e prático amplo, as estruturas curriculares são 

compatibilizadas e há disciplinas comuns a todos os cursos e a flexibilidade para 

o aluno escolher entre as disciplinas dos cursos, e as de seu interesse. 

 

18.3 ESCOLA DE CIÊNCIAS JURÍDICAS 
 

A Escola de Ciências Jurídicas da LS abrigará o curso de Direito e será 

um espaço de procedimentos reais e simulados.   

Nosso aluno terá contato com projetos e práticas inovadoras e 

possibilidades de prestar assistência jurídica à comunidade. 

Os espaços de aprendizagem internos e as parcerias externas 

contribuirão para uma formação em consonância com as necessidades sociais. 
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19 ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES 

 

19.1 FORMAS DE ACESSO 
 

O acesso aos cursos de graduação deverão atender aos critérios 

estabelecidos para as diferentes modalidades de ingresso na Faculdade LS, 

todas previstas em regulamento interno, conforme descrito abaixo: 

a) Processo Seletivo LS: é a forma de ingresso mediante aprovação em 

vestibular. Semestralmente, a Faculdade LS realiza vestibular por 

agendamento em período pré-determinado, publicado em edital interno. O 

processo seletivo abrange conhecimentos comuns às diversas formas de 

escolaridade do ensino médio, não podendo ultrapassar este nível de 

complexidade. Os candidatos são avaliados por meio de teste de múltipla 

escolha, na forma disciplinada, e realização de redação dissertativa. A 

classificação é feita pela ordem decrescente dos resultados obtidos, sem 

ultrapassar o limite das vagas fixadas, excluídos os candidatos que não 

obtiverem os níveis mínimos estabelecidos pelas normas regulamentares. 

A classificação obtida é válida para a matrícula no período letivo para o 

qual se realiza a seleção. 

b) ENEM: consiste na matrícula do estudante por meio da apresentação do 

boletim do ENEM, e sem a necessidade de participação no Processo 

Seletivo LS, respeitado o limite de vagas. Para tanto, é necessário ter 

feito mais de 450 pontos na prova, e não ter tirado nota zero na redação. 

c) Segunda graduação: é a forma de ingresso para portadores de diploma 

de graduação, conforme legislação vigente, e disponibilidade de vagas. 

De acordo com o Regimento Geral da Faculdade LS, estas são as formas 

de acesso do estudante aos cursos na IES: 

Art. 63. No limite das vagas existentes e mediante processo seletivo, a 

faculdade aceitará transferências de alunos provenientes de cursos idênticos ou 
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afins, ministrados por estabelecimentos de ensino superior, nacional ou 

estrangeiro, na época prevista no calendário acadêmico. 

§ 1º. As transferências ex-ofício dar-se-ão na forma da lei. 

§ 2º. O requerimento de matrícula por transferência é instruído com a 

documentação constante do artigo 59, além do histórico escolar do curso de 

origem, programas e carga horária das disciplinas nele cursadas com 

aprovação, e guia de transferência expedida pela Instituição de origem 

devidamente autenticada. 

§ 3º. A documentação pertinente à transferência, necessariamente 

original, não poderá ser fornecida ao interessado, tramitando diretamente entre 

as Instituições. 

§ 4º. A matrícula do aluno transferido só poderá ser efetivada após prévia 

consulta, direta e escrita, da Faculdade à instituição de origem, que responderá, 

igualmente por escrito, atestando a regularidade ou não da condição do 

postulante ao ingresso. 

  Art. 64. O aluno transferido está sujeito às adaptações curriculares que se 

fizerem necessárias, aproveitados os estudos realizados com aprovação no curso de 

origem. 

§ 1º. O aproveitamento é concedido e as adaptações são determinadas 

pelo Colegiado de Curso, ouvido o professor da disciplina e observadas as 

seguintes e demais normas da legislação pertinente: 

I. As matérias de qualquer curso superior, estudadas com aproveitamento 

em instituição autorizada, serão automaticamente reconhecidas, 

atribuindo-se lhes os créditos, notas, conceitos e carga horária obtidos no 

estabelecimento de procedência; 

II. O reconhecimento a que se refere o inciso I deste artigo implica a 

dispensa de qualquer adaptação e de suplementação de carga horária; 
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III. A verificação, para efeito do disposto no inciso II, esgotar-se-á com a 

constatação de que o aluno foi regularmente aprovado em todas as 

disciplinas correspondentes a cada matéria; 

IV. Observando o disposto nos incisos anteriores, será exigido do aluno 

transferido, para integralização do currículo, o cumprimento regular das 

demais disciplinas e da carga horária total; 

V. O cumprimento da carga horária adicional, em termos globais, exigido 

para efeito de integralização curricular, em função do total de horas 

obrigatórias à expedição do diploma da Faculdade. 

§ 2°. As matérias dos projetos pedagógicos dos cursos de origem 

cursadas com aproveitamento são aceitas pela Faculdade LS, ficando o aluno 

dispensado de qualquer adaptação, uma vez, comparado e aprovado os 

conteúdos programáticos em seus aspectos quantitativos e qualitativos na 

disciplina ou disciplinas correspondentes desde que tenham compatibilidade em 

80% do conteúdo, e não deixou de ser estudado o tópico considerado 

importante – e a densidade (carga horária) é satisfatória (a mesma ou maior).  

§ 3°. Caso a matéria esteja desdobrada em diferentes disciplinas, a 

Faculdade LS, pode exigir que o aluno curse as disciplinas que faltem para 

completar a matéria, em se tratando de outras que não sejam exigidas nas 

diretrizes curriculares. 

§ 4°. Não será exigido o cumprimento de pré-requisitos, quando o estudante 

não estava a ele sujeito na instituição de origem, relativamente às disciplinas 

cursadas até o semestre curricular em que for matriculado. Para os semestres 

subsequentes, o aluno deverá submeter-se as regras aplicáveis ao curso para o 

qual foi aceito por transferência. 

 
 

19.2 APOIO AO DISCENTE: POLÍTICAS DE PERMANÊNCIA ESTUDANTIL 
 

As políticas de assistência estudantil, vistas como inclusões sociais 

correntemente apresentam um caráter que avança no sentido de atendimento à 
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legislação federal. Assim, o acesso e a permanência do estudante representam 

fatores imprescindíveis à conclusão do curso superior. 

Desta forma, a assistência estudantil na Faculdade LS está direcionada 

às atividades destinadas ao fortalecimento do desempenho acadêmico, da 

permanência estudantil, das atividades de cultura, principalmente para aqueles 

discentes com vulnerabilidade social. 

As políticas institucionais consideram, em especial, ações direcionadas a: 

(1) fortalecer o desempenho acadêmico, via bolsas estudos, participação político 

acadêmica e acompanhamento psicopedagógico; (2) ampliaras ações 

direcionadas para a permanência estudantil, o que inclui portadores de 

necessidades especiais; e (3) apoiar atividades culturais. 

 

19.3 NÚCLEO DE APOIO PEDAGÓGICO - NAP 
 

O Núcleo de Apoio Pedagógico da Faculdade LS (NAPLS) possui como 

objetivo geral planejar, coordenar e avaliar as ações pedagógicas desenvolvidas 

da Faculdade LS e, dessa forma, contribuir para a melhoria da qualidade de 

ensino nos cursos de Graduação e Pós- Graduação.  

O corpo docente da Faculdade LS tem vasta experiência pedagógica, 

alcançando assim o ápice de todos os conteúdos curriculares dentro de uma 

performance de excelência no seu desenvolvimento. 

São objetivos específicos do NAPLS: 

 Oferecer ao corpo docente apoio didático-pedagógico permanente e 

momentos de formação continuada em serviço, subsidiar teórica e 

metodologicamente os docentes; 

 Oferecer aos estudantes mecanismos de melhoria do processo de 

aprendizagem, buscando o fortalecimento do desempenho acadêmico; 

 Incentivar ações inovadoras nas atividades de ensino. 

 

Para tanto, possui como linhas de atuação as seguintes orientações: 

1. Apoio didático-pedagógico aos coordenadores dos cursos de graduação e 

pós-graduação, no sentido de aprimorar e desenvolver as atividades docentes 

e discentes, acompanhando a execução do projeto pedagógico dos cursos; 
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2. Acompanhamento o Programa de Nivelamento/Integração de novos 

estudantes promovido a cada semestre pelas coordenações dos cursos; 

3. Análise dos perfis das turmas e orientações aos coordenadores e professores 

sobre demandas específicas de conteúdo, alterações curriculares ou 

situações didático-pedagógicas diferenciadas; 

4. Realização de acompanhamento pedagógico aos estudantes, individual ou/ 

em grupo, desenvolvendo métodos de estudo que facilitem ao processo de 

ensino-aprendizagem; 

5. Elaboração de manuais de orientação para docentes e discentes, em acordo 

com as coordenações dos cursos, e implantação após validação junto aos 

coordenadores e colegiados de cursos; 

6. Auxílio aos professores, quando demandado, sobre a didática utilizada em 

suas aulas; 

7. Análise pedagógica dos resultados do desempenho dos alunos no Exame 

Nacional de Cursos (Enade) e nas avaliações multidisciplinares, de forma a 

fornecer subsídios aos coordenadores de cursos e contribuir para a revisão 

dos planejamentos de ensino; 

8. Acompanhamento do desempenho acadêmico dos estudantes, por meio de 

sistema específico, analisando resultados dos desempenhos no semestre, de 

forma a subsidiar decisões e correções por parte dos professores, 

coordenações e/ou direção dos cursos; 

9. Coordenação e acompanhamento das atividades complementares 

curriculares e extracurriculares de acordo com as demandas exigidas pelas 

coordenações dos cursos; 

10. Organização, a partir das demandas dos coordenadores de cursos, dos 

calendários acadêmicos letivos; 

11. Acompanhamento do trabalho desenvolvido pelos monitores de disciplinas, 

com vistas ao melhor desempenho das turmas em geral e de alunos que 

apresentam dificuldades; 

12. Resolução, no âmbito de sua competência, de questões disciplinares e 

encaminhamento, aos coordenadores de cursos, para a aplicação das regras 

estabelecidas nos regulamentos dos cursos; 
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13. Promoção da integração entre a IES e a comunidade em articulação com os 

as coordenações dos cursos, de modo a propiciar a prática dialógica entre os 

diversos segmentos da comunidade escolar e da sociedade civil; 

14. Acompanhamento dos processos de avaliações internas e externas dos 

cursos, em conjunto com os membros da Comissão Própria de Avaliação da 

Faculdade LS, para retroalimentação dos Projetos Pedagógicos de Cursos e 

conscientização da comunidade acadêmica da sua importância na melhoria 

contínua da qualidade do ensino; 

15. Estabelecimento de processos participativos e democráticos que contribuam 

para a formação de uma cultura de respeito à dignidade humana, valorizando 

a diversidade; 

16. Promoção dos cursos de formação de professores na Faculdade LS; 

17. Monitoramento dos índices e das causas de evasão e repetência nos cursos 

de graduação e pós-graduação; 

18. Fomento a realização de atividades extracurriculares; 

19. Acompanhamento dos projetos integradores desenvolvidos pela IES; 

20. Estímulo à utilização de metodologias educacionais inovadoras. 

 

Nesse sentido, para concretizar as suas ações o NAPLS desenvolve os 

seguintes programas: 

A Faculdade LS busca promover um leque de facilidades e oportunidades 

ao corpo discente no que tange aos diferentes tipos de apoio, conforme 

descritos a seguir:  

 

19.4 ATENDIMENTO PSICOPEDAGÓGICO 
 

Proporciona atendimento psicopedagógico aos estudantes com objetivo 

de auxiliá-los nas buscas de soluções de problemas trazem reflexo negativo ao 

desempenho do acadêmico, por profissional devidamente habilitado e que 

atende aos estudantes que necessitam de auxílio em horários alternativos às 

aulas. Apoia o corpo docente e os acadêmicos, para um melhor aproveitamento 

no processo ensino aprendizagem, atender as queixas de dificuldade de 

aprendizagem, desatenção, conflitos emocionais diversos, afetivos, de 
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relacionamento interpessoal e familiar, conflitos relacionados ao trabalho, 

estresse bem como aos portadores de doenças físicas e mentais, dentre outros. 

Além disso, também auxiliar na identificação e avaliação das necessidades 

educacionais dos alunos, de forma a colaborar com os professores, 

coordenadores de cursos, a direção acadêmica e administrativa da Faculdade, e 

demais envolvida no processo de ensino. 

 

19.5 APOIO PEDAGÓGICO  
 

Por meio do trabalho das coordenações dos cursos e docentes, numa 

política que visa colaborar com os alunos de forma pacífica no sentido de 

esclarecer suas dúvidas, orientá-los em relação ao plano curricular, ao 

sequenciamento das disciplinas, qualquer grau de dificuldade dos estudantes, 

formas de recuperação, aulas extras, nivelamento, de modo que o aluno tenha o 

máximo de aproveitamento escolar. O apoio será também, quando necessário, 

por indicação do professor, pela equipe psicopedagógica da Faculdade no 

sentido de esclarecer e ou resolver situações problemas. Em casos mais graves 

de estudo e avaliação o aluno é encaminhado aos serviços médicos 

competentes. 

 

a) Programa de Nivelamento – Diante dos variados dados estatísticos sobre 

a qualidade do ensino fundamental e médio, conseguimos entender o 

motivo pelo qual, os estudantes que ingressam no ensino superior, 

possuem muitas dificuldades em acompanhar os cursos universitários. Por 

isso a Faculdade, que tem como missão contribuir para a construção de um 

mundo melhor, produzindo conhecimento e formando talentos criativos e 

empreendedores, capazes de sucesso em suas vidas pessoal, social e 

profissional, institui o Programa de Nivelamento para os ingressantes. 

Trata-se de uma forma de ensino que possibilita a autoaprendizagem, com 

a mediação de recursos didáticos sistematicamente organizados, 

apresentados em diferentes suportes de informação, utilizados 

isoladamente ou combinados, e veiculados pelos diversos meios de 
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comunicação. São adicionadas ao calendário acadêmico horas a mais para 

as disciplinas com problemas mais atenuantes e dentro de um contexto 

interdisciplinar trabalha-se o nivelamento da turma para a posteriori iniciar o 

conteúdo propriamente dito de cada disciplina constante do plano de 

ensino. 

b) Avaliação – O setor de avaliação recepciona, revisa, formata e reproduz 

as avaliações de aprendizagem. 

c) Monitoria - é outra modalidade de acompanhamento por monitores que 

prestam atendimento extraclasse aos acadêmicos nas disciplinas para os 

quais foram indicados. A IES possui uma Bolsa Monitoria, oferecida aos 

alunos que se candidatarem e estiveram aptos de acordo com os critérios 

exigidos para o desempenho desta função, previsto em regulamento 

próprio.  

d) Estágios - a instituição já conta hoje com este tipo de serviço, buscando 

incrementar com vistas a ampliar as oportunidades de emprego ou estágios 

aos estudantes. Obedecida à legislação o estágio será feito na área do 

curso, conforme regulamento próprio. 

e) Aproveitamento para as Atividades Complementares - devem criar 

mecanismos de aproveitamento de saberes adquiridos pelo discente em 

atividades de iniciação científica, monitoria, extensão, participação em 

eventos ou programas científicos e/ou culturais e de visitas técnicas e 

cursos, conforme regulamento interno. 

f) Trabalho de Conclusão de Cursos - A normatização, recepção e 

apreciação dos Trabalhos de Conclusão de Cursos. 

 

19.6  NO NÚCLEO PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO 
 

a) Atividades de extensão - os estudantes são motivados e incentivados a 

participarem de atividades de extensão, mesmo sem remuneração, tendo 

em vista o valor que as mesmas representam para agregar experiências. 

b) Participação em eventos - incentivo ao estudante à participação em todos 

os eventos realizados nas áreas dos seus cursos.  
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19.7 INICIAÇÃO CIENTÍFICA – PESQUISA  
 

Apoio ao corpo discente no sentido de participação em atividades de 

iniciação científica, representado pelas bolsas concedidas, em resposta a 

projetos aprovados pela comissão de professor e sem que os estudantes 

estejam inseridos. Além do apoio financeiro, serão disponibilizados aos 

estudantes salas, equipamentos, auxílio da biblioteca, professores designados 

para o devido acompanhamento e orientação na realização dos trabalhos. A 

Faculdade acompanhará o estudante beneficiado por um período de 12 (doze) 

meses, mantendo-o vinculado a IES com compromissos firmados e com 

obrigatoriedade de participação em congressos, seminários e eventos sócios- 

educativos. 

 

19.8 SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
 

Facilidades para acesso às informações acadêmicas - o aluno tem 

acesso a todas as informações pertinentes ao registro acadêmico por meio da 

Internet, no site da Instituição, e também de forma direta na secretaria geral, que 

lhe fornecerá as informações cabíveis. 

 

19.9 CENTRAL DE RELACIONAMENTO 
 

A Central de relacionamento da LS atua em diversos segmentos para 

melhor atender e receber o alunado e demais pessoas que buscam informações 

e serviços da Instituição: Matrículas de ingressantes da Graduação, Extensão e 

Pós-graduação, os programas de bolsas do setor público e privado, programas 

de financiamento estudantil externo e interno (LS Financia), a formalização dos 

contratos de monitoria, as parcerias e convênios dos estágios supervisionados e 

remunerados, abriga a Comissão Própria de Supervisão e Avaliação vinculada 

ao FIES, programas de Bolsas de estudo e o Departamento de Cobrança. 



PLANO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
Credenciamento: Portaria Nº 2.552 de 15/07/2005 publicada no DOU de 19/07/2005 
Recredenciamento: Portaria Nº 1415 de 06/12/2016, publicada no DOU de 07/12/20 

215 
 

 
www.ls.edu.br/faculdade     

 A política institucional é de atender os estudantes em suas necessidades, 

buscando soluções viáveis para a continuidade, assiduidade evitando assim, a 

evasão dos discentes. 
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19.10 ORGANIZAÇÃO ESTUDANTIL 
 

De acordo com as normas regimentais, a faculdade proporciona aos 

estudantes espaços para se organizarem em um Diretório Central de 

Estudantes, com representatividade por curso. 

19.11 ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS 
 

É por meio da avaliação dos egressos que se pode ter a exata dimensão 

dos resultados práticos de seus cursos, constando o seu grau de intervenção 

sócio - profissional. A partir dessa avaliação, o curso poderá analisar a 

necessidade de alteração e/ou atualização das ementas e conteúdos 

programáticos das disciplinas. 

O plano de acompanhamento de egressos será feito por meio de um 

cadastro informatizado dos estudantes, com atualização periódica e 

acompanhamento das atividades profissionais e/ou acadêmicas do egresso. As 

coordenações de cursos também acompanharão os egressos por meio de 

correspondência com ex-estudantes, ou mesmo associação de ex-estudantes 

fixados na própria instituição. Esta relação vem fortalecer a avaliação 

institucional, uma vez que o egresso poderá indicar os pontos fortes e fracos dos 

cursos, vivenciados no próprio mercado de trabalho e com isso redimensionar 

suas diretrizes curriculares com vistas a um trabalho acadêmico de melhor 

qualidade. 

O plano de acompanhamento a ser discutido pela Instituição preverá ainda 

consultas periódicas aos estudantes egressos, a fim de investigar a 

aplicabilidade concreta dos conhecimentos adquiridos no curso. Com esse 

feedback a coordenação poderá reordenar sua proposta didático-pedagógica 

aos novos desafios enfrentados pelos estudantes egressos. São objetivos do 

programa: 

 Avaliar o desempenho da instituição por meio do acompanhamento do 

desenvolvimento profissional dos ex-estudantes; 

 Manter registros atualizados de estudantes egressos; 

 Promover intercâmbio entre ex-estudantes; 
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 Promover a realização de atividades extracurriculares (estágios e /ou 

participação em projetos de pesquisa ou extensão), de cunho técnico - 

profissional, com o complemento à sua formação prática, e que, pela própria 

natureza do mundo moderno estão em constante aperfeiçoamento e, também, 

palestras direcionadas aos profissionais formados pela Instituição; 

 Condecorar egressos que se destaquem nas atividades profissionais; 

 Divulgar permanentemente a inserção dos estudantes formados no mercado de 

trabalho; 

 Identificar junto às empresas os seus critérios de seleção e contratação, dando 

ênfase à capacitação de profissionais da área. 

 
19.12 AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 
 

 
A avaliação das instituições de educação superior tem caráter formativo e visa 

o aperfeiçoamento dos agentes da comunidade acadêmica e da instituição como 

um todo. Tal ocorre, em especial, quando conta com a participação efetiva de toda 

a comunidade interna e, ainda, com a contribuição de atores externos do meio 

institucional. Nestes casos, a instituição constrói, continuamente, uma cultura de 

avaliação que possibilita uma permanente atitude de tomada de consciência sobre 

sua missão e finalidades acadêmica e social.  

A Faculdade LS dispõe de um Plano de Avaliação Institucional que prevê 

princípios, procedimentos e critérios das dimensões relevantes do processo 

ensino-aprendizagem, do processo de gestão, da avaliação de desempenho de 

funcionários e docentes sob a ótica de um processo de avaliação embasado em 

duas lógicas: processo de avaliação interna e externa. 

A Avaliação Interna contará com a participação de toda a comunidade 

acadêmica, incluindo os egressos e representantes de instituições parceiras. O 

processo de Avaliação Externa é definido por meio de indicadores de avaliação 

institucionalizados pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - 

SINAES. Os desdobramentos institucionais advindos desta proposta são 

oportunamente discutidos e aprovados pelos conselhos competentes. 
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Para tanto, e em atendimento a legislação vigente, a Comissão Própria de 

Avaliação – CPA da Faculdade LS está devidamente estabelecida e implementa, 

com autonomia e regularidade, a avaliação da IES. A CPA tem por objetivo 

orientar a gestão institucional num processo contínuo e permanente de 

avaliação, em suas dimensões política, acadêmica e administrativa, para 

promover os ajustes necessários à elevação do seu padrão de desempenho.  

Assim, vem construindo uma cultura avaliativa, a partir da reflexão 

constante de todas as políticas instituídas e desenvolvidas pela Faculdade LS, 

visando à descrição da realidade, a crítica institucional e o compromisso com a 

qualidade educacional.   

Essa comissão é composta por representantes docentes, coordenadores 

de graduação e de pós-graduação, núcleo de pesquisa, corpo técnico-

pedagógico administrativo, com unidade local e corpo discente. Conforme 

preconiza o Sistema SINAES, cabe a esses personagens o papel de gerenciar a 

avaliação interna, de modo que possam ser analisadas todas as dimensões que 

compõem o Plano de Desenvolvimento da IES. 

A Faculdade LS compreende que a avaliação institucional permanente é 

a forma de assegurar a melhoria da qualidade do ensino superior. Isso implica 

em mudanças profundas, introduzidas de maneira democrática, dialogada e 

resultante de cuidados o processo de autoavaliação. 

Desse modo, tanto a Direção da Faculdade como a comissão da CPA, 

professores, estudantes, técnico-administrativos e demais membros da 

comunidade acadêmica deverão colaborar ativamente com as atividades de 

avaliação, de maneira a tornar o processo participativo, coletivo, autônomo, livre 

de ameaças, crítico e transformador dos sujeitos envolvidos e da Instituição. 

Todos avaliam e são avaliados, registrando as potencialidades e as 

fragilidades da Instituição, refletindo em grupo acerca dos problemas de ensino 

e também dando sugestões sobre as mudanças que devem ser introduzidas 

para melhoria dos processos e alcance dos objetivos. Assim, avaliação é 

estudada sistematicamente para possíveis correções ou mesmo 

aprimoramentos que demonstraram fragilidades na IES. 

A CPA avalia as seguintes dimensões: 
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1 – A missão e de Plano de Desenvolvimento Institucional; 

2 – A política para o ensino, pesquisa, pós-graduação e extensão; 

3 – A responsabilidade social da instituição; 

4 – A comunicação com a sociedade; 

5 – As políticas de pessoa; 

6 – Organização e gestão da instituição; 

7 – Infraestrutura; 

8 – Planejamento e avaliação; 

9 – Política de atendimento ao estudante; 

10 – Sustentabilidade financeira. 

Para melhor sistematização, essas dimensões estão distribuídas nos 

cinco eixos, os quais são avaliados periodicamente: 

Eixo 1 – Planejamento e Avaliação Institucional: avalia as 

dimensões sobre planejamento de avaliação, especialmente em relação aos 

processos, resultados e eficácia da autoavaliação institucional e faz um relato 

institucional; 

Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional: avalia a relação entre a 

missão da IES e o PDI, além de avaliar a responsabilidade social na qual a 

IES se compromete, considerada especialmente no que se refere à sua 

contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento econômico e 

social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística 

e do patrimônio cultural; 

Eixo 3 – Políticas Acadêmicas: avalia as políticas de ensino, 

pesquisa, extensão e pós-graduação e as respectivas normas de 

operacionalização, incluídos os processos para estímulo à produção 

acadêmica, as bolsas de pesquisa, de monitoria e demais modalidades. Este 

eixo avalia também a comunicação com a sociedade e as políticas de 

atendimento aos estudantes; 
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Eixo 4 – Políticas de Gestão: avalia as políticas de pessoal, de 

carreiras do corpo docente e técnico-administrativo, seu aperfeiçoamento, 

desenvolvimento profissional e suas condições de trabalho. Assim como, a 

organização da gestão da instituição, de modo especial o funcionamento e 

representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia na 

relação com a mantenedora, e a participação dos segmentos da comunidade 

acadêmica nos processos decisórios. A sustentabilidade financeira também é 

avaliada, tendo em vista o significado social da continuidade dos 

compromissos na ofertada educação superior; 

Eixo 5 – Infraestrutura: avalia a infraestrutura física, com especial 

atenção à estrutura de ensino e de pesquisa, biblioteca, recursos de 

informação e comunicação. 

Cada eixo proposto apresenta indicadores que orientam a IES e os 

avaliadores no uso do instrumento. Estes indicadores avaliam, também, a 

coerência entre a proposta institucional e sua realização. Alguns indicadores 

são transversais, relacionando-se a mais de um eixo ou dimensão. De acordo 

com os eixos propostos pelo SINAES, os indicadores são: 

 

Quadro 25 - Indicadores que orientam a IES 

EIXO INDICADORES 

Planejamento 

e Avaliação 

Institucional 

• Evolução institucional a partir dos processos de 

Planejamento e Avaliação Institucional. 
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Desenvolvimento 

Institucional 

• Missão institucional, metas e objetivos do PDI. 

• Coerência entre o PDI e as atividades de ensino de 

graduação e de pós-graduação. 

• Coerência entre o PDI e as práticas de extensão. 

• Coerência entre o PDI e as atividades de 

pesquisa/iniciação científica, tecnológica, artística e 

cultural. 

• Coerência entre o PDI e as ações institucionais no que 

se refere à diversidade, ao meio ambiente, à memória 

cultural, à produção artística e ao patrimônio cultural. 

• Coerência entre o PDI e as ações institucionais 

voltadas para o desenvolvimento econômico e 

social. 

• Coerência entre o PDI e ações de responsabilidade 

social: (inclusão social). 

• Coerência entre o PDI e ações afirmativas de defesa e 

promoção dos direitos humanos e igualdade étnico-

racial. 

• Projeto/processo de autoavaliação institucional. 

• Autoavaliação institucional: participação da 

comunidade acadêmica. 

• Autoavaliação institucional e avaliações externas: 

análise e divulgação dos resultados. 

• Elaboração do relatório de autoavaliação. 

Políticas 

Acadêmicas 

• Políticas de ensino e ações acadêmicos- administrativas 

para os cursos de graduação. 

 

 

Políticas 

De 

Gestão 

• Gestão institucional. 

• Sistema de registro acadêmico. 

• Sustentabilidade financeira. 

• Relação entre o planejamento financeiro (orçamento) e a 

gestão institucional. 

• Coerência entre plano de carreira e a gestão do corpo 

docente. 

• Coerência entre o plano de carreira e a gestão do corpo 

técnico-administrativo 

 

 

 

 

Infraestrutura 

• Instalações administrativas. 

• Salas de aula. 

• Auditório(s). 

• Sala(s) de professores. 

• Espaços para atendimento aos alunos. 

• Infraestrutura para CPA. 

• Gabinetes/estações de trabalho para professores 
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em Tempo Integral-TI. 

• Instalações sanitárias. 

• Biblioteca: infraestrutura física. 

• Biblioteca: serviços e informatização. 

• Biblioteca: plano de atualização do acervo. 

• Sala(s) de apoio de informática ou infraestrutura 

equivalente. 

• Recursos de Tecnologias de Informação e Comunicação. 

• Laboratórios, ambientes e cenários para práticas 

didáticas: infraestrutura física. 

• Laboratórios, ambientes e cenários para práticas 

didáticas: serviços. 

• Espaços de convivência e de alimentação. 

Fonte: O autor (2018). 

 

Ademais, a Comissão Própria de Avaliação da Faculdade LS entende que a 

educação é estimulada como uma prática que pode dinamizar outros processos 

sociais, oportunizando a construção de uma sociedade inclusiva e cidadã, por meio 

de uma avaliação com processo sistemático de identificação de mérito e valor, 

quais sejam: 

1. Responsabilidade Social; 

2. Reconhecimento da Diversidade do Sistema Educacional; 

3. Respeito à Identidade Institucional; 

4. Globalidade; 

5. Continuidade; 

6. Compromisso Formativo; 

7. Publicidade. 

 

A avaliação baseada nesses eixos, dimensões e entendimento dos 

processos estimulam a comunidade acadêmica a vivenciar olhares críticos que 

favoreçam a circulação de discurso sobre a nossa própria realidade, em todos 

os aspectos. Essa análise permite que sejam construídas diretrizes que 
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contribuam para que a Faculdade LS cumpra sua missão e suas 

responsabilidades. Dessa maneira, a CPA desenvolve estratégias que permitem 

unir os interesses do SINAES por meio de estratégias avaliativas para garantir o 

acesso e qualidade do ensino superior. 

Para sistematizar o processo avaliativo, anualmente são aplicados os 

seguintes questionários semiestruturados: 

1 – Avaliação Institucional – Respondida pelos Estudantes, Professores e Corpo 
Técnico Administrativo. 

2 – Autoavaliação docente – Respondida pelos Professores. 

3 – Avaliação do corpo docente – Respondida pelos Estudantes. 

Além da aplicação dos instrumentos citados acima, os quais favoreceram 

a análise quantitativa, a CPA realiza uma análise qualitativa baseado em leituras 

de documentos, reuniões periódicas com os membros da comissão e reuniões 

com representantes de cada turma/curso para verificar as forças e 

potencialidades da IES, fraquezas da instituição reconhecendo os pontos que 

requerem melhoria e permite um parecer final da Comissão para tomada de 

decisão e medidas sanatórias. 

Importante destacar que os dados gerados pela CPA são sistematizados 

em relatórios anuais e o feedback é realizado periodicamente, contribuindo para 

o alcance dos objetivos institucionais. Além disso, também favorece indicadores 

que subsidiam a avaliação dos Projetos Pedagógicos dos Cursos conduzidos 

pelo Colegiado e Núcleo Docente Estruturante. 
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20 CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

 

 

20.1 POLÍTICA DE QUALIFICAÇÃO, PLANO DE CARREIRA E REGIME DE 
TRABALHO 

 

O corpo técnico-administrativo da Faculdade LS é constituído pelos 

funcionários que têm sob sua responsabilidade a execução das atividades 

técnicas e de apoio administrativo necessário ao bom funcionamento da 

Instituição. São todos os servidores não docentes. 

A Faculdade investe na Política de qualificação e está em fase de 

implementação do plano de carreira e regime de trabalho do técnico-

administrativo. Além desta ação, são previstos cursos de formação e 

capacitação, bem como palestras sobre motivação e formação de novos líderes. 

O plano de cargos e salários do corpo técnico-administrativo da faculdade 

ls – pcsa/ls – define e regula a administração de cargos e salários do corpo 

técnico-administrativo da faculdade ls, implementando sua política de 

valorização em consonância com as necessidades e diretrizes do mercado de 

trabalho. Este plano tem a finalidade de:  

I. Promover a valorização do Corpo Administrativo da Faculdade LS, 

através do aprimoramento das habilidades técnico-profissionais; 

II. Definir uma estrutura de cargos e salários capaz de possibilitar equilíbrio 

e coerência entre os valores pagos e os serviços prestados; 

III. Possibilitar o reconhecimento profissional através da progressão e/ou 

ascensão funcional, com base em diversas formas de avaliação; 

IV. Implementar critérios para a avaliação da oferta de cargos e salários, 

como forma de atrair e manter na Instituição os melhores profissionais do 

mercado de trabalho; 

V. Estimular o aperfeiçoamento do pessoal técnico-administrativo, 

possibilitando seu desenvolvimento profissional dentro da Instituição. 

O Quadro da Carreira técnico-administrativa da Faculdade LS é composto 

por um conjunto de categorias, cargos e respectivas funções, agrupados em 

carreiras funcionais, conforme regulamento do PCSA/LS.  
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O corpo técnico-administrativo será remunerado conforme o cargo a ser 

exercido e o regime de trabalho, sendo que sua progressão na carreira se faz 

por senioridade conforme estabelecido na Convenção Coletiva Sindical, ou por 

merecimento, considerando-se o desempenho pessoal, afinidade com as 

funções e demais referências obtidas com sua chefia imediata, com a Direção e 

com a Gestão de Pessoas. Todos são contratados sob o regime da legislação 

trabalhista (CLT), estando sujeitos, ainda, ao disposto nas normas expedidas 

pelos órgãos da administração superior da Faculdade. 

Os funcionários técnico-administrativos são admitidos mediante contrato 

celebrado com a Santana, na condição de Entidade Mantenedora e regidos pela 

legislação trabalhista em vigor e em conformidade com o PCCS/LS. Cabe a 

Gestão de Pessoas a responsabilidade pelo processo de recrutamento e 

seleção para o preenchimento de cargos, em conformidade com normas 

estabelecidas pela Diretoria Administrativa. 
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21 ACERVO ACADÊMICO  

 

A Gestão dos documentos da Faculdade LS, conta com um sistema de 

gerenciamento e registro acadêmico informatizado e planejou a total 

informatização para ser concluída em dezembro de 2019. O sistema de controle 

acadêmico permite um controle seguro e eficaz sobre a vida acadêmica do 

aluno, com um sistema de consulta de notas e outros serviços. 

O acerco acadêmico é composto pelo conjunto de documentos ligados às 

atividades acadêmicas produzidas e recebidas na instituição; responsável pela 

captura, organização, manutenção, guarda, conservação, fácil acesso e pronta 

consulta do Acervo Acadêmico. A sua estrutura é definida pela Portaria N° 1.224 

de 13 de dezembro de 2013 para atender os órgãos reguladores, nas atividades 

de regulação, avaliação e supervisão pelo MEC. 

 

21.1 DEPOSITÁRIO DO ACERVO ACADÊMICO 
 

Nomeada junto ao Ministério da Educação, como Depositário do Acervo 

Acadêmico, o Diretor Geral é responsável pela guarda e conservação do Acervo 

Acadêmico da LS, que nos termos da Portaria Normativa nº 1.224/2013, instituiu 

procedimentos em consonância com as normas constantes no Código de 

Classificação de Documentos de Arquivo Relativos às Atividades-fim das 

Instituições Federais de Ensino Superior (art.16 da LDB – sistema federal de 

ensino compreende: [...] II- as Instituições de educação superior criada e 

mantida pela iniciativa privada) e na Tabela de Temporalidade e Destinação de 

Documentos de Arquivo (Anexo I) que estabelece os prazos de guarda, 

destinações finais e demais observações pertinentes ao tema. O Acervo 

Acadêmico poderá ser consultado a qualquer tempo pela Comissão Própria de 

Avaliação (CPA). 

21.2 PLANO DE AÇÃO 
 

O gerenciamento do Acervo visa atender as necessidades internas da 

instituição.  Prezando pela garantia da integridade e a autenticidade de todas as 
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informações contidas nos documentos originais, pelo atendimento legal e ético 

das demandas dos órgãos governamentais, bem como às necessidades internas 

Comissão Permanente de Avaliação de Documentos: Maria do Carmo Martins 

Cavallini, Renágila Lira Duarte Vieira, Jamyson Aguiar, Marcela Bento de Castro, 

Cristiane Severino de Sousa, Marilza Luzia Saraiva de Souza. 
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22 INFRAESTRUTURA FÍSICA E INSTALAÇÕES ACADÊMICAS 

 

22.1 AS INSTALAÇÕES 
 

A adequação das instalações, bem como o Planejamento Econômico-

Financeiro, considerou os quatro primeiros cursos já implantados e os demais 

planejados para o triênio com alguns já em trâmite no Ministério da Educação. 

 
22.1.1 Instalações – Unidade 1 
 

Quadro 26 - Instalações da Unidade 1 

     FACULDADE LS  

Assistente de coordenação 1,97 x 2,75 

Assistente de direção geral da faculdade 3,70 x 2,28 

Biblioteca 36 x 15 

Comitê de ética e pesquisa 2,68 x 2,37 

Coord. de biologia bacharelado e 

licenciatura 
2,63 x 2,45 

Coordenação de enfermagem 3,77 x 2,21 

Coordenação de farmácia 3,70 x 2,29 

Coordenação de nutrição 2,64 x 2,43 

Coordenação de radiologia 3,60 x 2,23 

Copa 4,56m2 e outra de 5m2
 

Central de 

relacionamento/Convênios/DECOB 

6,59 x 6,89 / 3,68 x 3,47 / 4,79 x 

3,73 Diretora geral da faculdade 3,68 x 3,5 

Diretor administrativo 3,82 x 3,91 

Diretor geral 5,10 x 3,55 

Espaço de convivência - 2ª andar 51m2 

Espaço de convivência – Térreo 53m2 

Espaço de convivência - 1º andar 51m2 

Espaço de convivência - 3ª andar 87,5m2 

Estacionamento 1000 vagas 

Financeiro 10,60m2 

Gabinete individual de trabalho Estágio e 

TCC 
10,98m2 

Hall de atendimento-secretaria e financeiro 36,81m2 

Laboratório em geral 1200m2 

Pátio 232,41m2 

Pós-graduação 11m2 

Praça de alimentação 80m2 
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Presidência 7,22 x 4,61 

Reprografia 7m2
 

SAA 10,89m2 

Sala da CPA 2,68 x 2,37 

Sala de atendimento psicopedagógico 2,68 x 2,37 

Sala de constas a pagar 19m2 

Sala de contas a receber 19m2
 

Sala de reunião 5,45 x 3,91 

Sala de servidores (Data Center) 8m2
 

Sala do áudio e vídeo 7m2
 

Sala dos professores 28m2
 

Sala dos professores – Aulas práticas 11m2
 

Sanitários 12 m2
 

Secretaria Acadêmica 55m2
 

Salas de aula 

11 salas 62,9m2
 

08 salas 62,64m2
 

03 salas 43,80m2 

01 sala 65,86m2 

01 sala 21,90m2 

Fonte: O autor (2018). 

 

22.1.2 Instalações – Unidade 2 
 

Quadro 27 - Instalações da Unidade 2 

FACULDADE LS 

     Assistente de coordenação 12m2 

     Auditório 322m2 

Banheiro Feminino 2 (8 box) 22m2 

Banheiro Masculino 2 (4 box) 14m2 

Banheiro Masculino e Feminino 1 3m2 (cada) 

     Banheiro PNE Feminino 4m2 

     Banheiro PNE Masculino 5m2 

     Coordenação de Administração e Gestão Financeira 7m2 

     Coordenação de Gestão Hospitalar 7m2 

     Coordenação de Radiologia 7m2 

     Copa 11,8m2 

     Depósito da mantenedora 3m2 

     Diretora de ensino 10m2 
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     DML (departamento de limpeza) 3m2
 

Gerência administrativa e financeira 11,39m2
 

     Hall 1 32m2 

     Hall 2 195m2 

     Hall da copa 14m2 

     Laboratório de informática 7,46 x 9,24 

     Laboratório de radiologia 46m2
 

Diretoria Financeira 17,83m2
 

     Sala da TI 18m2
 

Sala de recursos humanos (DP) 22m2
 

     Sala de reuniões/direção 9,87m2 

     Sala dos professores 26m2 

     T1  3m2
 

Tesouraria 10 m2
 

     Vestuário Feminino 10m2
 

     Vestuário Masculino 11m2
 

Salas de aula 

04 salas 33m2 

02 salas 49m2 

02 salas 63m2 

02 salas 9,40m2 

01 sala 38,18m2
 

01 sala 64,61m2
 

01 sala 66m2 

01 sala 67m2 

01 sala 42m2
 

01 sala 9,20m2 

Fonte: O autor (2018). 

 

Quadro 28 – Campus Ceilândia 

 FACULDADE LS – CAMPUS CEILANDIA 

 SUBSOLO 

Auditório 162 m² 
 

Banheiro Feminino 2 (6 box) 10,07 m² 
 

Banheiro Masculino 2 (5 box) 13,06 m² 
 

Banheiro PNE Feminino/Masculino 7,89 m² 
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Copa 21,45 m² 
 

DML (Depósito de Material de Limpeza) 23,90 m² 
 

Laboratório de Informática 41m² 
 

Sala de aula 1 46 m² 
 

Sala de aula 2 45 m² 
 

Sala de aula 3 45 m² 
 

Sala de aula 4 41 m² 
 

Sala de aula 5 42 m² 
 

Sala de aula 6 40 m² 
 

Sala de Metodologias Ativas de Aprendizagens 41 m² 
 

1º ANDAR  

Assistente de coordenação 13,0 m² 
 

Banheiro Feminino 2 (6 box) 16,28 m² 
 

Banheiro Masculino 2 (5 box) 13,91 m² 
 

Banheiro PNE Feminino/Masculino 4,75 m² 
 

Biblioteca 129,34 m² 
 

Coordenador de curso – Direito 8,6 m² 
 

Coordenador de Unidade 8,8 m² 
 

Elevador   
 

Hall de entrada e espaço de convivência 154,84 m² 
 

Laboratório de informática 36 m² 
 

Lanchonete 22 m² 
 

Núcleo de Práticas Jurídicas (2º/2019) 56 m² 
 

Ouvidoria 8,6 m² 
 

Reprografia 13,14 m² 
 

Sala da TI 9,0 m² 
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Sala de aula 2 53 m² 
 

Sala de aula 3 36 m² 
 

Sala de aula 4 53 m² 
 

Sala de aula 5 39 m² 
 

Sala de aula 6 41 m² 
 

Sala de aula 7 39 m² 
 

Sala de Professores 22 m² 
 

Sala de reuniões / Núcleo Docente Estruturante 18 m² 
 

Sala de socialização de professores 8,8 m² 
 

Sala: Comissão Própria de Avaliação 8,6 m² 
 

Sala: Docente em Tempo Integral 8,6 m² 
 

Sala: Núcleo de Apoio Psicopedagógico 8,6 m² 
 

Secretaria acadêmica / Financeiro 7,0 m² 
 

Setor de Atendimento a alunos 33,0 m² 
 

Setor de Atendimento ao Aluno 33 m² 
 

2º ANDAR  

Banheiro Feminino 11,52 m² 
 

Banheiro Masculino 8,14 m² 
 

Copa 10,09 m² 
 

Depósito de Material de Limpeza 9,25m² 
 

Espaço de convivência (varanda) 
106,24 m² 

 

Sala de aula 1 46 m² 
 

Sala de aula 2 45 m² 
 

Sala de aula 3 45 m² 
 

Sala de aula 4 41 m² 
 

Sala de aula 5 42 m² 
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Sala de aula 6 40 m² 
 

Sala de aula 7 41 m² 
 

Sala de aula 8 41m² 
 

Sala de aula 9 39 m² 
 

Sala de aula 10 62 m² 
 

Sala de aula 11 60 m² 
 

Sala de aula 12 30 m² 
 

Fonte: O autor (2018). 

 

22.1.3  Infraestrutura de Acessibilidade aos Deficientes Físicos 

 

Os deficientes físicos têm acesso ao prédio por meio de rampa, 

localizada na entrada principal, e por elevadores que possibilitam o acesso às 

salas de aula localizadas nos pavimentos superiores. As instalações da 

instituição foram projetadas em conformidade com a Portaria 3.284/2003 da 

Secretaria de Educação Superior.  

Fundamentados nesse documento, a acessibilidade de pessoas 

portadoras de deficiências compreendem: acesso aos espaços de uso coletivo; 

reserva de vagas no estacionamento da Instituição; rampa e elevador 

propiciando circulação de cadeira de rodas; portas e banheiros com espaços 

adequados ao acesso de cadeira de rodas; barras de apoio nas paredes dos 

banheiros; lavabos, bebedouros e telefones públicos em altura acessível aos 

usuários de cadeira de rodas. 

Quanto ao portador de deficiência visual, se houver necessidade a 

instituição equipará com máquina de datilografia braille, impressora braille 

acoplada ao computador, sistema de síntese de voz, gravador e foto copiadora 

que amplie textos, software de ampliação de tela, equipamento para ampliação 

de texto para atendimento a estudante com visão subnormal, lupas, réguas de 

leitura, escâner acoplado ao computador. Fazendo-se necessário, será também 

adquirido gradual acervo bibliográfico em braille e de fitas sonoras para uso 

didático. 
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Para os portadores de deficiência auditiva, caso a instituição tenha 

estudante portador desta deficiência, será providenciado, se necessário, 

intérprete de língua de sinais/língua portuguesa, contando com período de 

provas, flexibilidade na correção das provas escritas, valorizando o conteúdo 

semântico, e  estímulo aprendizado dá língua portuguesa na modalidade 

escrita, para uso de vocabulário pertinente as disciplinas do curso em que o 

estudante estiver matriculado. 

 

 

22.2 EXPLICITAÇÃO DOS ASPECTOS FÍSICOS 
 

 Salas de aula - espaços físicos comportando até 60 estudantes. 

 Instalações administrativas – espaços destinados para a organização 

acadêmico administrativa, com vista ao controle acadêmico, atendimento aos 

discentes no que se referem ao fluxo escolar, matrículas, trancamentos, 

frequências, notas, históricos, documentos em geral e aos docentes do curso 

o planejamento pedagógico. 

 Instalações para docentes – salas destinadas ao atendimento das 

necessidades dos professores, sendo: sala de professores, sala de reuniões 

de colegiado, salas de orientações. 

 Instalações para discentes – sala destinada ao atendimento de estudantes 

inseridos em programas e projetos de Diretório Acadêmico. 

 Instalação para Coordenação de Curso – salas destinadas para o 

funcionamento da coordenação de curso. 

 Sala para Coordenação de laboratórios – destinada ao Coordenador de 

laboratórios. 

 Central de Equipamentos – local para armazenamento de todos os recursos 

materiais e equipamentos para os laboratórios multidisciplinares. 

 Sala do Técnico de Laboratório  

 Sala para agendamento e preparo de aulas de laboratórios. 

 Auditório – 1 com espaço para 300 pessoas, destinado para conferências, 

palestras, seminários, teatro, shows musicais e outros eventos científico-

culturais. 
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 Biblioteca – espaço destinado para estudos individuais e coletivos, com um 

acervo em livros, periódicos nacionais e internacionais, multimídia (slides, 

DVD, CD-ROM, fitas de vídeo), jornais e base de dados digitalizada, 

informatização do acervo e serviços de catalogação, controle, reserva e 

empréstimo, comutação e consulta local e na internet. A biblioteca é 

atualizada semestralmente por meio de uma política de aquisição e expansão 

condizente com a proposta do curso e ou de acordo com as necessidades 

eventuais nos períodos. 

 

22.2.1 Manutenção e conservação das instalações físicas 
 

 A manutenção e conservação das instalações físicas são realizadas por 

funcionários contratados pela instituição.  Quando requer mão-de-obra com 

especialidade não disponível no quadro de funcionários, contratam-se 

prestadores de serviços. 

 

22.2.2 Manutenção e conservação dos equipamentos 
 

A manutenção e conservação dos equipamentos são realizadas "in loco" 

pela equipe de técnicos do quadro de pessoal da instituição. A manutenção dos 

equipamentos dos Programas de Informatização da Secretaria Acadêmica e da 

Biblioteca é realizada por empresas especializadas. 

 

22.2.3 Infraestrutura de Segurança 
 

O acesso ao campus é supervisionado por porteiros. O acesso de 

estudantes aos laboratórios é controlado pela Coordenação de Laboratório. Os 

blocos são equipados com extintores de incêndio. O acesso ao estacionamento 

privativo é feito após identificação pelo responsável pelo estacionamento. Há 

funcionários responsáveis pela vigilância interna na área do campus. 

 

22.2.4 Equipamentos 
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Acesso a equipamentos de informática pelos professores. O corpo Docente 

dispõe de 3(três) computadores instalados em cabines individuais na sala de 

professores para trabalho individual e acesso aos laboratórios nos horários não 

destinados as aulas. 

A instituição de ensino disponibiliza aos professores, estudantes e 

funcionários. Acesso a Internet e Intranet 24 horas. 

 

22.2.5 Acesso a equipamento de informática pelos estudantes 
 

O corpo discente tem acesso aos equipamentos de informática disponíveis na 

biblioteca para consulta e realização de trabalhos acadêmicos. O estudante pode 

usar qualquer equipamento dos laboratórios, em qualquer turno, desde que não 

esteja tendo aula e tenha autorização da coordenação. A Faculdade também 

disponibiliza duas ilhas (uma por andar) com acesso livre à internet. 
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23 SECRETARIA ACADÊMICA 

 

A Secretaria Acadêmica é o órgão de apoio ao qual compete centralizar 

todo o movimento escolar e administrativo da Faculdade, dirigido por um 

Secretário Geral, sob a orientação do Diretor Geral. 

O Secretário Geral terá sob sua guarda todos os livros de escrituração 

escolar, arquivos, prontuários dos alunos e demais assentamentos em livros 

fixados por este Regimento e pela legislação vigente. 

Compete ao Secretário Geral de acordo com o Regimento Geral: 

I - chefiar a Secretaria fazendo a distribuição equitativa dos trabalhos aos seus 

auxiliares, para o bom andamento dos serviços; 

II - comparecer às reuniões do Conselho Superior, secretariando-as e lavrando as 

respectivas atas; 

III - abrir e encerrar os termos referentes aos atos escolares, submetendo-os à 

assinatura do Diretor Geral; Direção Acadêmica; 

IV - organizar os arquivos e prontuários dos alunos, de modo que se atenda, 

prontamente, a qualquer pedido de informação ou esclarecimentos de 

interessados ou direção da Faculdade; 

V - redigir editais de processo seletivo e elaborar as listas de chamadas para 

exames e matrículas; 

VI - publicar, de acordo com este regimento, o quadro de notas de aproveitamento 

de provas, dos exames e a relação de faltas, para o conhecimento de todos os 

interessados; 

VII - trazer atualizados os prontuários dos alunos e professores; 

VIII - assinar com o Diretor Acadêmico: 

a) Diplomas e certificados conferidos pela LS; 

b) Termos de colação de grau; 

c) Fazer expedir e subscrever toda correspondência cujos fundamentos se 

baseiam nos registros acadêmicos da Faculdade LS; 

d) Organizar as informações da direção da faculdade e exercer as demais 

funções que lhe forem confiadas. 
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24 A BIBLIOTECA ANA NERY 

 

A Faculdade dispõe de uma biblioteca central, subordinada à Diretoria 

Acadêmica. Tem como objetivo disseminar a informação para a comunidade 

acadêmica (estudantes, professores e funcionários), atuando na transformação de 

cidadãos em profissionais qualificados, bem como atender à comunidade das 

proximidades, como: estudantes, pesquisadores e demais interessados, a fim de 

exercer o seu papel social de disseminar e democratizar o conhecimento. Sua 

estrutura é toda climatizada e conta com uma coordenação, processamento técnico, 

atendimento ao usuário, laboratório de informática, sala multiuso, 6 salas de estudo 

de pequenos grupos.  

O acervo bibliográfico é constituído por livros, periódicos (impressos e 

virtuais), multimeios (CD-ROM, DVD), dicionários. Estes documentos que compõem 

o acervo priorizam as áreas de conhecimento dos cursos propostos para a 

Faculdade LS, principalmente aquilo que é indicado como bibliografias básicas e 

complementares, além das áreas afins. 

O acervo bibliográfico é composto de 10.015 obras bibliográficas (livros, 

TCC‘s, folhetos, CD-ROM, DVD‘s, entre outros), protegido pelo sistema de 

segurança da RFID Brasil, estando organizado de acordo com padrões 

internacionais de catalogação (AACR2) e classificação (CDU e Cutter Sanborn). O 

Sophia é o software utilizado para fazer toda a gestão dos serviços da biblioteca. 

Os serviços bibliográficos oferecidos são: 

 Empréstimo de material bibliográfico. 

 Serviço de elaboração da ficha catalográfica para os seguintes 

materiais da Faculdade LS: documentos institucionais, Trabalhos de 

Conclusão de Curso e Periódicos. 

 Serviço de orientação ao usuário: tem como objetivo a orientação do 

usuário quanto à utilização da base de dados do acervo e à localização 

das obras nas estantes. 

 Acesso à internet/wireless. 

 Dicas de preservação e conservação do acervo. 

 Dicas de pesquisa no catálogo on-line. 
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 Sala de multiuso da biblioteca com capacidade para 25 pessoas: 

possui ar-condicionado, smart TV e quadro branco. Esta sala pode ser 

reservada tanto para professores que queiram fazer alguma atividade 

extraclasse, quanto os setores da Faculdade LS que necessitem de 

pequenos espaços para cursos, apresentação de filmes, palestras e 

eventos. 

 Visita Orientada: tem como objetivo apresentar as instalações da 

Biblioteca aos alunos calouros, novos professores e visitantes, bem 

como seus produtos, projetos e serviços. 

  

A biblioteca funciona nos seguintes horários: 

 Segunda a sexta-feira: das 8h às 22h. 

 Sábado: das 9h às 12h 

Seu quadro de colaboradores é formado por bibliotecário e auxiliares de 

biblioteca, todos capacitados para executarem com excelência as atividades de uma 

unidade de informação. 

A biblioteca estabeleceu sua Política de Desenvolvimento de Coleções que 

define critérios para a formação do acervo da Biblioteca: 

A Biblioteca receberá permanentemente, sugestões dos usuários internos 

(estudantes, professores e funcionários) para a aquisição de novos títulos ou 

exemplares, que serão avaliadas individualmente para verificar a pertinência e 

relevância do título para o acervo. 

Os títulos das bibliografias básica e complementar terão prioridades. 

A forma principal de aquisição de documentos será por meio de compra. 

Além da aquisição por compra, também poderão ser obtidos documentos por 

permutas e doações. 

Todos os documentos obtidos através de permuta e doação serão submetidos 

à avaliação para verificar sua relevância e pertinência para compor o acervo geral da 

Biblioteca.  

Os documentos que forem julgados irrelevantes serão encaminhados às 

unidades de informação que demonstrem interesse e necessidade da aquisição dos 

mesmos. 
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O doador seja pessoa natural ou jurídica, será informado sobre os 

critérios adotados para aceitação e inclusão dos materiais que estão sendo 

doados para o acervo. 

 
24.1 BIBLIOTECA ANA NERY 
 

A Biblioteca Ana Nery é um serviço de informação que tem como missão 

apoiar as atividades de ensino, pesquisa e extensão da Faculdade LS, buscando 

sempre o aprimoramento intelectual de sua comunidade acadêmica. Tem como 

objetivo disponibilizar informação e conhecimento aos seus usuários, criando um 

ambiente de aprendizagem para que os estudantes desenvolvam o máximo de suas 

potencialidades. 

 

Estrutura Física: 

 

 A Biblioteca tem uma área total de 540 m² capacidade para atender a 145 

alunos simultaneamente em instalações para estudo individual e em grupo, sendo: 

 1 sala com 15 baias individuais, com computadores para consulta e 

realização de trabalhos acadêmicos. 

 6 salas de estudo em grupo, com 01 mesa, 05 cadeiras. 

 1 sala de estudo em grupo. 

 Salão de estudo individual com 21 mesas para estudo em grupo, com 04 

cadeiras em cada. 

 

Acervo: 

 

O acervo bibliográfico é composto de 10.015 obras bibliográficas (livros, 

TCC‘s, folhetos, CD-ROM, DVD‘s, entre outros), protegido pelo sistema de 

segurança da RFID Brasil, estando organizado de acordo com padrões 

internacionais de catalogação (AACR2) e classificação (CDU e Cutter Sanborn). 

 O Sophia é o software utilizado para fazer toda a gestão dos serviços da 

biblioteca. 
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O acervo é constituído por: 

 

Quadro 29 - O acervo 

TIPO DE MATERIAL TÍTULOS EXEMPLARE

S 

Livros, monografias, anais de congressos, 

publicações seriadas, obras de referência e 

multimeios (DVDs, CDs, CDROM e VHS). 

2798 10.015 

Periódicos nacionais e internacionais nas áreas de 

saúde, letras, administração, educação e áreas 

correlatas. 

*Os periódicos são encontrados no suporte 

impresso e virtual. 

111 1322 

Analíticas de artigos de periódicos 9240  

Fonte: O autor (2018). 

 

Serviços: 

 

Consulta local 

A consulta local é permitida a todos os usuários, com acesso aberto as 

estantes. 

 

Empréstimo domiciliar 

Os documentos do acervo, com exceção dos periódicos, obras de referência 

e multimeios (DVD, fitas VHS) são emprestados para os usuários devidamente 

cadastrados e sem multa na biblioteca. O limite de exemplares para empréstimo e o 

prazo de devolução variam de acordo com a categoria do usuário e tipo de material: 

 

Quadro 28 - Empréstimos - quantidade e prazo 

EMPRÉSTIMOS – QUANTIDADE E PRAZO 

Usuário Livros Revistas, 

Dicionários, 

DVD, Fita 

VHS 

CD-ROM 
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Reserva Técnica 

Aluno 3 por 4 dias Empréstimo local Empréstimo 

local 

3 por 2 dias 

Professor 5 por 15 dias Empréstimo local 3 por 2 dias 3 por 2 dias 

Funcionário 3 por 4 dias Empréstimo local 1 por 2 dias 3 por 2 dias 

Fonte: O autor (2018). 

 

Renovação 

Não havendo reserva do material este poderá ser renovado por igual período, 

tanto pessoalmente quanto pela Biblioteca Online. 

 

Reserva 

Os documentos que se encontram emprestados podem ser reservados pelos 

usuários. A reserva poderá ser pessoalmente e pela Biblioteca Online. 

A reserva é nominal e obedecerá à ordem cronológica de pedidos, permanecendo à 

disposição do usuário por dois (2) dias úteis. 

 

Devolução 

Efetuada somente no balcão de empréstimo da biblioteca onde o material foi 

retirado. 

 

Visitas orientadas à biblioteca 

O grupo de alunos, previamente agendado, será recebido e orientado pela 

bibliotecária e receberá informações a respeito das normas e serviços da biblioteca, 

organização e acesso ao acervo. 

 

Pesquisa bibliográfica 

Este serviço visa atender a comunidade acadêmica da Faculdade LS em suas 

necessidades de informação, oferecendo pesquisa de qualidade em base de dados 

e no catálogo da biblioteca. 

 

Uso dos Computadores 
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Cada aluno terá direito a utilizar o computador por meia hora, utilizando os 

computadores sempre com fins acadêmicos. 

Um equipamento só poderá ser utilizado por 01(um) aluno de cada vez. 

Não podem ser usados para acesso a sites de salas de bate papos, de 

assuntos pornográficos, de música e jogos. 

 

Salas de Estudo em Grupo 

Podem utilizar a Sala de Estudo em Grupo os docentes, discentes e 

funcionários da Faculdade e Escola Técnica LS. 

O empréstimo da Sala de Estudo em Grupo deve ser feito no balcão de 

atendimento da Biblioteca, para um grupo de no mínimo DUAS pessoas e no 

máximo SEIS pessoas, sendo vedado o uso individual. 

O grupo não poderá se ausentar da sala de estudos. 

O empréstimo da Sala de Estudo em Grupo é efetivado de acordo com a 

disponibilidade de vagas das salas. 

A sala é emprestada por um tempo máximo de 3 horas para cada grupo.  

A responsabilidade pela sala é do usuário e inclui a manutenção e 

preservação dessa instalação, como: estrutura física, vidros, mobiliários e demais 

objetos que a compuser.  

Em caso de perda, quebra ou inutilização da chave da sala, o usuário pagará 

o valor referente a uma cópia de chave. 

A chave deverá ser devolvida no mesmo dia de sua retirada. Em caso de não 

devolução, o usuário ficará sujeito ao pagamento de multa por hora de atraso. 

A Biblioteca não se responsabilizará por objetos pessoais deixados no interior 

das cabines.  

 

Multas 

Cada obra devolvida fora do prazo implica em pagamento de multa no valor 

de R$1,00 por dia de atraso, exceto sábados, domingos e feriados. 

 

Usuário em débito com a biblioteca 

O usuário em débito com a biblioteca não poderá retirar obras por empréstimo 

domiciliar. 
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Reposição de obras extraviadas e danificadas 

O extravio ou danificação das obras implicará na obrigatoriedade de 

reposição do mesmo material, além de multa equivalente aos dias de atraso. 

 

Bases de Dados 

A utilização de recursos informacionais pelos usuários da Biblioteca Ana Nery 

é ampliada pelo acesso facultado às redes de informação e estrangeiras, entre elas 

a Internet. 

O acesso ao documento primário via Internet, é fortalecido por meio da 

implantação de serviços de divulgação de acesso às instituições e serviços 

educacionais disponíveis na Internet e de educação para a melhor utilização de seus 

recursos.  

 

Mecanismo e periodicidade de atualização do acervo: 

A política de atualização do acervo é uma constante na Instituição, 

observando os critérios para a formação de uma coleção atualizada com maior 

qualidade de títulos.  

A aquisição se faz, baseada nas indicações bibliográficas da unidade 

curricular dos cursos técnico e de graduação da Instituição, sugestões de 

professores, solicitação dos alunos e pesquisa pela Bibliotecária aos catálogos das 

editoras.  

 

Os livros e periódicos existentes abrangem as seguintes áreas: 

 

• Administração 

• Ciências Biológicas 

• Ciências Humanas 

• Ciências Sociais 

• Contabilidade 

• Direito 

• Enfermagem 

• Estética e imagem pessoal 
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• Ética 

• Farmácia 

• Filosofia 

• Finanças 

• Física 

• Gestão de Saúde 

• Literatura  

• Nutrição 

• Química 

• Radiologia 

• Religião 

• Segurança do Trabalho 

 

Os custos da aquisição dos materiais informacionais são de responsabilidade 

da mantenedora da Faculdade LS. Neste sentido, serão priorizados os seguintes 

requisitos: 

 

• Adequação do material aos objetivos e níveis educacionais da Instituição; 

• Autoridade do autor e/ou editor; 

• Atualidade; 

• Qualidade técnica; 

• Quantidade (excesso/escassez) de material sobre o assunto na coleção; 

• Cobertura/tratamento do assunto; 

• Custo justificado; 

• Idioma; 

• Número de vagas anuais oferecidas para o curso; 

• Conveniência do formato e compatibilização com os equipamentos existentes. 

 

        Tendo em vista a seleção qualitativa do material a ser adquirido, considera-se: 

 

• As bibliografias básicas e complementares dos programas das disciplinas dos 

cursos devem ser atualizadas periodicamente pelos docentes, cabendo às 

coordenações encaminhar as solicitações à biblioteca; 
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• Cursos em implantação e/ou em fase de reconhecimento e reformulações 

curriculares; 

• Renovação de assinaturas de periódicos científicos que já façam parte da lista 

básica, conforme indicações dos docentes junto às coordenações e que 

possuam uso estatisticamente relevante. 

 

Expediente 

Horário de funcionamento: Segunda a sexta-feira: 8h às 22h 

Sábado: 9h às 12h 

E-mail: biblioteca@ls.edu.br 

Telefone: 3029-9328 

 

mailto:biblioteca@ls.edu.br
mailto:biblioteca@ls.edu.br
mailto:biblioteca@ls.edu.br
mailto:biblioteca@ls.edu.br
mailto:biblioteca@ls.edu.br
mailto:biblioteca@ls.edu.br
mailto:biblioteca@ls.edu.br
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25 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

A Faculdade LS possui três links de dados todos corporativos ligados através 

de fibra ótica. Cada link é dedicado a um serviço específico, a rede é segmentada 

em administrativa, docentes e alunos. Todo o prédio tem cobertura Wi-Fi, com filtro 

de conteúdo e controle de acesso. 

 

Quadro 31 - Link de dados 

Operadora Velocidade Rede 

Vivo     20MB Dedicado Administrativo 

ClickNet     30MB Dedicado Alunos 

LinkWap     30MB Dedicado Professores 

     Fonte: O autor (2018). 

 

Rede Wi-Fi, gerenciada através de controladora da Ubiquiti, todos os 

pontos de acessos trabalham com protocolos atualizados. 

 

 

Quadro 32 - Laboratório de informática 

Laborat

ório (nº ou 

nome) 

Área (m2) m2 por 

estação 

m2 por 

estudante 

Laborató

rio  

80 m2 2 m2 2 m2 

Descrição (Software Instalado, e/ou outros dados) 

Windows, Editor de texto - Word, planilha eletrônica - Excel, software de 

apresentação – Power Point, correio eletrônico - Outlook, browser - Internet Explorer, 

Mozilla Firefox. 

Equipamentos (Hardware Instalado e/ou outros) 

Qtde. Especificações 

 

 

 

40 

Processador Intel® Core (TM) i3-6100  

CPU 3.6GHz 

Sistema Operacional Windows 10 Pro 

Memória SDRAM 4 GB 
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Gravadora de DVD 

Internet e Intranet 

Comunicador 

Descrição (Software Instalado, e/ou outros dados) 

Equipamentos (Hardware Instalado e/ou outros) 

Equipamento Especificação 

Disco Rígido ou HD 500 GB 

Fonte de Alimentação 550 watts 

CPU ou o Processador Processador Intel® Core (TM) i3-6100 

CPU 3.6GHz 

Placa-Mãe Intel 

Memória RAM 4 GB  

Gravadora DELL  

Monitor 21,5‘‘ LED 

Impressora Laser Brother HL5350 

Mouse Ótica 

Teclado Padrão ABNT  

Scanner Multifuncional 

Sistema Operacional: Windows – oem 

(licenciado) Editores de Texto 

Windows 10 Pro 

Editores de Texto Pacote Office Word 2007 

Planilha de Texto Excel 2007 

Editores Gráficos e 

Editoração 

Eletrônica 

 

Gerenciadores de Banco de Dados SQL 2008 

Multimídia Áudio e vídeo, projetor 

Sistema de Rede - Conectividade 

mundial – Internet – Provedor 

Vivo 

Link Dedicado de Dados 30 Mbps multiusuário com firewall – banda 

simétrica. 

Home Page – Web www.ls.edu.br 

Correio Eletrônico contato@ls.edu.br 

Art Finance é um software completo que abrange as áreas de Contas a Pagar, 

Receber, Tesouraria e Controle Bancário. Integra-se ao Service - Software de 

Gestão de Vendas, Serviços e CRM FATUMATIC – Sistema de Faturamento – é um 

sistema que auxilia no controle diário e principalmente no gerenciamento da sua 

empresa o sistema disponibiliza orçamentos, pedidos de vendas, notas fiscais e 

controle de duplicatas, dentre outros softwares que serão disponibilizados no 

decorrer do curso. 

Link dedicado administrativo; 

link dedicado educacional todo o 

30 Mbps multiusuário com firewall 

http://www.ls.edu.br/
http://www.ls.edu.br/
http://www.ls.edu.br/
http://www.ls.edu.br/
http://www.ls.edu.br/
mailto:contato@ls.edu.br
mailto:contato@ls.edu.br
mailto:contato@ls.edu.br
mailto:contato@ls.edu.br
mailto:contato@ls.edu.br
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prédio com ambiente - Wi-Fi. 

Fonte: O autor (2018). 

O laboratório de informática está sob a responsabilidade dos professores de 

disciplinas afins, cujos são auxiliados por um monitor contratado para apoio às 

atividades do corpo discente. Todos os usuários previamente cadastrados têm 

acesso a uma infraestrutura necessária para a realização de suas tarefas 

acadêmicas, além de acesso à Internet. A FACULDADE LS possui Laboratório de 

Informática, localizados andar térreo, medindo 80 m2, com acesso livre aos 

computadores para estudantes e professores, dentro do horário de funcionamento. 

O acesso aos computadores é livre aos estudantes previamente cadastrados 

e professores da Faculdade, dentro do horário de funcionamento, havendo uma 

exceção a estes Laboratórios, nos horários em que tenham lugar as disciplinas de 

informática constantes na estrutura curricular. Dentro deste horário o laboratório é 

de uso preferencial para o desenvolvimento de aulas práticas da disciplina, 

seguindo o horário conforme abaixo: 

 
 

Quadro 29 - Horário de funcionamento do laboratório 

HORÁRIO ABERTURA ENCERRAMENTO 

2ª a 6ª feira 08h 22h 30min 

Sábado 08h 13h 

 

Os professores de disciplinas afins são auxiliados por um monitor 

contratado para apoio às atividades do corpo discente. Todos os usuários 

previamente cadastrados têm acesso a uma infraestrutura necessária para a 

realização de suas tarefas acadêmicas, além de acesso à Internet. 

 

 

25.1 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – CAMPUS CEILÂNDIA 
 

Link de Internet e distribuição de acesso. 

 

- A Faculdade LS possui dois links de dados todos sendo um corporativo, e 

outro, banda larga. Cada link é dedicado a um serviço específico, a rede é 
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segmentada em administrativa, docentes e alunos, prédio conta com sinal de rede 

Wireless. 

Operadora Velocidade Rede 

Vivo     20MB Dedicado Administrativo 

NET     240MB Alunos/Professores 

  

 

- Rede Wi-Fi, gerenciada através de controladora da Ubiquiti, todos os 

pontos de acessos trabalham com protocolos atualizados. 

 

Quadro 30 - Laboratório de Informática 
Laborat

ório (nº ou 

nome) 

Área (m2) m2 por 

estação 

m2 por 

estudante 

Laborató

rio  

38m2 2 m2 2 m2 

Descrição (Software Instalado, e/ou outros dados) 

Windows, Editor de texto - Word, planilha eletrônica - Excel, software de 

apresentação – Power Point, correio eletrônico - Outlook, browser - Internet Explorer, 

Mozilla Firefox. 

Equipamentos (Hardware Instalado e/ou outros) 

Qtde. Especificações 

 

 

 

25 

Processador Intel® Core (TM) i3-6100  

CPU 3.6GHz 

Sistema Operacional Windows 10 Pro 

Memória SDRAM 4 GB 

Gravadora de DVD 

Internet e Intranet 

Comunicador 

Descrição (Software Instalado, e/ou outros dados) 

Equipamentos (Hardware Instalado e/ou outros) 

Equipamento Especificação 

Disco Rígido ou HD 500 GB 

Fonte de Alimentação 550 watts 

CPU ou o Processador Processador Intel® Core (TM) i3-6100 

CPU 3.6GHz 

Placa-Mãe Intel 

Memória RAM 4 GB  
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Gravadora DELL  

Monitor 21,5‘‘ LED 

Impressora Laser Brother HL5350 

Mouse Ótica 

Teclado Padrão ABNT  

Scanner Multifuncional 

Sistema Operacional: Windows – oem 

(licenciado) Editores de Texto 

Windows 10 Pro 

Editores de Texto Pacote Office Word 2007 

Planilha de Texto Excel 2007 

Editores Gráficos e 

Editoração 

Eletrônica 

 

Gerenciadores de Banco de Dados SQL 2008 

Multimídia Áudio e vídeo, projetor 

Sistema de Rede - Conectividade 

mundial – Internet – Provedor 

Vivo 

Banda Larga NET 240 Mbps multiusuário com firewall. 

Home Page – Web www.ls.edu.br 

Correio Eletrônico contato@ls.edu.br 

Link dedicado administrativo; 

Banda Larga Educacional com 

acesso ao Wi-Fi. 

20 Mbps multiusuário com firewall 

 

 

 

 

25.2 BIBLIOTECA ANA NERY 
 

Descrição (Software Instalado, e/ou outros dados) 

Windows, Editor de texto - Word, planilha eletrônica - Excel, software de 

apresentação – Power Point, correio eletrônico - Outlook, browser - Internet Explorer, 

Mozilla Firefox. 

Equipamentos (Hardware Instalado e/ou outros) 

Qtde. Especificações 

 

 

 

? 

Processador Intel® Core(TM) i3-6100 

CPU 3.6GHz 

Sistema Operacional Windows 10 Pro 

Memória SDRAM 4 GB 

Gravadora de DVD 

Internet e Intranet 

Comunicador 

http://www.ls.edu.br/
http://www.ls.edu.br/
http://www.ls.edu.br/
http://www.ls.edu.br/
http://www.ls.edu.br/
mailto:contato@ls.edu.br
mailto:contato@ls.edu.br
mailto:contato@ls.edu.br
mailto:contato@ls.edu.br
mailto:contato@ls.edu.br


PLANO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
Credenciamento: Portaria Nº 2.552 de 15/07/2005 publicada no DOU de 19/07/2005 
Recredenciamento: Portaria Nº 1415 de 06/12/2016, publicada no DOU de 07/12/20 

252 
 

 
www.ls.edu.br/faculdade     

Descrição (Software Instalado, e/ou outros dados) 

Equipamentos (Hardware Instalado e/ou outros) 

Equipamento Especificação 

Disco Rígido ou HD 420 GB 

Fonte de Alimentação 550 watts 

CPU ou o Processador Processador Intel® Core(TM) i3-6100 

CPU 3.6GHz 

Placa-Mãe Intel 

Memória RAM 4 GB  

Gravadora DELL  

Monitor 21‘‘ LED 

Impressora Laser Brother HL5350 

Mouse Ótica 

Teclado Padrão ABNT  

Scanner Multifuncional 

Sistema Operacional: Windows – oem 

(licenciado) Editores de Texto 

Windows 10 Pro 

Editores de Texto Pacote Office Word 2007 

Planilha de Texto Excel 2007 

 
25.3 OUTROS RECURSOS 
 

Item Observações Quantidade 

Toten de Atendimento  Terminal 

Consulta 

01 

 

 

a. Recursos Audiovisual 

Item     Observações Quantidade 

Data Show  08 

            Amplificador   01 

            Mesa de Som 4 canais 01 

            Microfone sem fio   02 

            Microfone com fio  02 

            Caixa amplificada   01 

            Caixa Acustica  04 

 

 

Quadro 31- Biblioteca Ana Nery 

Descrição (Software Instalado, e/ou outros dados) 

Windows, Editor de texto - Word, planilha eletrônica - Excel, software de 

apresentação – Power Point, correio eletrônico - Outlook, browser - Internet Explorer, 

Mozilla Firefox. 
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Equipamentos (Hardware Instalado e/ou outros) 

Qtde. Especificações 

 

 

 

14 

Processador Intel® Core(TM) i3-4160  

CPU 3.6GHz 

Sistema Operacional Windows 7 Pro 

Memória SDRAM 4 GB 

Gravadora de DVD 

Internet e Intranet 

Comunicador 

Descrição (Software Instalado, e/ou outros dados) 

Equipamentos (Hardware Instalado e/ou outros) 

Equipamento Especificação 

Disco Rígido ou HD 420 GB 

Fonte de Alimentação 550 watts 

CPU ou o Processador Processador Intel® Core(TM) i3-4160  

CPU 3.6GHz 

Placa-Mãe Intel 

Memória RAM 4 GB  

Gravadora DELL  

Monitor 15‘‘ LED 

Impressora Laser Brother HL5350 

Mouse Ótica 

Teclado Padrão ABNT  

Scanner Multifuncional 

Sistema Operacional: Windows – oem 

(licenciado) Editores de Texto 

Windows 7 Pro 

Editores de Texto Pacote Office Word 2007 

Planilha de Texto Excel 2007 

Editores Gráficos e 

Editoração 

Eletrônica 

 

Fonte: O autor (2018). 

 

 

Quadro 32 - Outros recursos 

Item Observações Quantidade 

Televisores  55‖ LED - Smart 01 

Toten de Atendimento   Terminal 

Consulta 

02 

ChromeBook   08 

Fonte: O autor (2018). 
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25.4 RECURSOS AUDIOVISUAL 
 

Quadro 33 - Recursos audiovisual 

Item     Observações Quantidade 

Televisores 29‖ 02 

Vídeos cassete  01 

Retro projetores  01 

Data Show  40 

Câmeras Digital 02 

Vídeo móvel equipado com CPU  02 

            Pendrive  05 

            Tela para projetor 150‖ 20 

            Amplificador   02 

            Mesa de Som 8 canais 02 

            Microfone sem fio   02 

            Microfone com fio  03 

            Caixa amplificada   01 

             Caixa Acustica  06 

Fonte: O autor (2018). 

 

Plano de atualização tecnológica e manutenção dos equipamentos: 

A Faculdade LS conta com um planejamento de atualização tecnológica dos 

laboratórios, substituindo máquinas e periféricos e ou adquirindo softwares de 

acordo com a necessidade dos cursos. 

Algumas disciplinas têm softwares que as suportam. O intuito da IES é 

providenciar na especificidade de cada curso dentro da importância para o sucesso 

do ensino aprendizagem. 

A manutenção dos equipamentos é feita de forma preventiva, semestralmente 

e corretiva de acordo com a necessidade. 

 
25.5 LABORATÓRIOS DE FORMAÇÃO GERAL E ESPECÍFICA 
 

 
A Faculdade LS iniciou o processo de estruturação dos laboratórios no ano de 

2005 com a oferta do curso de Bacharelado em Enfermagem. Desde então, os 

espaços vêm passando por um importante processo de expansão, aprimoramento e 

modernização. Em decorrência do crescimento da instituição e em consonância com 

a nova proposta de expansão dos espaços de aprendizagem prático-teórico, nos 
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últimos 2 anos os laboratórios tiveram sua área ampliada de forma atender a 

crescente demanda, ocupando atualmente aproximadamente 2.000 M², com 21 

laboratórios das mais diversas áreas do conhecimento que buscam uso adequado 

das novas tecnologias, visando melhorar a qualidade do processo ensino-

aprendizagem. 

Atualmente os laboratórios da faculdade LS atendem cerca de 4.500 alunos 

distribuídos nos seguintes cursos: 

 Biologia bacharelado e licenciatura 

 Enfermagem 

 Farmácia 

 Nutrição 

 Radiologia 

 Pós-graduação 

Cursos atendidos a partir do próximo semestre: 

 Biomedicina 

 Educação Física Bacharelado 

 Estética e Cosmética 

 

A LS possui laboratórios de formação geral e específica com os materiais 

elencados abaixo: 

 
Quadro 34 - Relação de equipamentos dos laboratórios 

ANATOMIA HUMANA E ANATOMIA COMPARADA 

Mobiliário/Equipamento Quantidade 

Agulha 03 

Apoio para livros 07 

Aquário expositor 07 

Armário com bancada tampa em granito 
com 15 portas 

01 

Armário de vidro (cristaleira) 01 

Bacia inox 02 

Bancada tampa em granito com 32 
portas 

01 

Bandeja inox 04 

Banqueta 25 

Cabo de bisturi 16 

Cadáver formolizado 04 

Cadáver fracionado 01 

Cadáver glicerinado 01 

Cadeira para alunos 32 
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Cadeira de professor 01 

Chuveiro lava-olhos 01 

Feto 20 

Guarda-volumes 01 

Lixeira 02 

Lousa 01 

Maca hospitalar 01 

Maca inox 02 

Mesa para aluno – Redonda 09 

Mesa para professor 01 

Modelo de articulação 04 

Modelo de articulação 04 

Modelo de membro inferior 02 

Modelo de membro superior 02 

Modelo esqueleto – pequeno 01 

Modelo esqueleto tamanho natural 01 

Modelo hemiface 01 

Modelo hemipelve gravídico 01 

Modelo muscular – Pequeno 02 

Modelo pulmão 01 

Modelo torso – Pequeno 02 

Modelo torso feminino 02 

Óculos de proteção 14 

Peças anatômicas Inúmeros sistemas 

Pinça de procedimento 09 

Pinça dentro de rato 27 

Pinça hemostática 02 

Quadro modelo anatômico 04 

Quadro sistema anatômico 08 

Recipiente plástico para peças 
anatômicas 

10 

Tanque inox para glicerina 01 

Tela para projetor 01 

Tesoura curva 10 
   Fonte: O autor (2018). 

 

Quadro 35 - Biologia molecular 

BIOLOGIA MOLECULAR 

Mobiliário/Equipamento Quantidade 

Agitador de tubos Vórtex QL-901 01 

Armário de madeira com portas de 
vidro 

01 

Armário de madeira com tampo de 
mármore e 4 portas 

01 

Balança digital analítica 01 

Bancada de ferro com tampo de 
mármore 

01 
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Baqueta 02 

Barrilete para água destilada 01 

Cuba de eletroforese 01 

Fluxo laminar 01 

Fonte de eletroforese 01 

Freezer 01 

Geladeira 01 

Lixeira 01 

Lousa pequena 01 

Mesa de madeira quadrada 02 

Microcentrífuga 02 

Micro-ondas 01 

Micropipeta 10µL 01 

Micropipeta 100µL 02 
Micropipetas 1000µL 03 

Micropipetas 2µL 01 

Micropipetas 20µL 02 
Micropipetas 200µL 02 

Transiluminador 02 
   Fonte: O autor (2018). 

 
Quadro 36 - Centro integrado de aulas práticas 

CENTRO INTEGRADO DE AULAS PRÁTICAS 

Mobiliário/Equipamento Quantidade 

Armário de aço – Arquivo suspenso 01 

Armário de madeira duas portas 01 

Cadeira acolchoada giratória preta 01 

Cadeira preta base fixa 02 

Computador 01 

Impressora 01 

Mesa de escritório 01 
   Fonte: O autor (2018). 

 
 

 

Quadro 37 - Laboratório de Enfermagem 1 

LABORATÓRIO DE ENFERMAGEM 1 

Mobiliário/Equipamento Quantidade 

Ar condicionado 01 

Armário de madeira – pia 01 

Balança antropométrica 04 

Balança digital infantil 01 

Biombo 05 

Cadeira de professor 01 

Carrinho para equipamentos 01 
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Escada 02 

Estadiômetro de madeira 01 

Lixeira 01 

Lousa 01 

Maca 06 

Mesa auxiliar 01 

Mesa de professor 01 
   Fonte: O autor (2018). 

 

Quadro 38 - Enfermagem 2 

ENFERMAGEM 2 

Mobiliário/Equipamento Quantidade 

Armário de madeira 01 

Armário de madeira – pia 01 

Bacia inox 02 

Balança mecânica infantil 01 

Balde inox 01 

Bandeja inox 02 

Berço 01 

Biombo 01 

Cadeira de banho 01 

Cadeira preta 08 

Cama 01 

Colchão  01 

Comadre inox 01 

Cuba rim inox 02 

Escada 01 

Estadiômetro de madeira 01 

Hamper 01 

Jarra inox 01 

Lixeira 02 

Lousa 01 

Manequim adulto 01 

Manequim infantil 01 

Mesa redonda 02 

Papagaio inox 01 
   Fonte: O autor (2018). 

 

Quadro 39 - Enfermagem 3 

ENFERMAGEM 3 

Mobiliário/Equipamento Quantidade 

Armário de madeira 02 

Armário de madeira – pia 01 

Armário de vidro – Cristaleira 01 

Bacia inox 02 
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Balança analógica – infantil 01 

Balança antropométrica 01 

Balde inox 01 

Bandeja inox 02 

Berço 01 

Biombo 01 

Cadeira de rodas 01 

Cadeira preta 08 

Cama 01 

Comadre inox 02 

Cuba rim inox 02 

Escada 01 

Espéculo  05 

Estadiômetro de madeira 01 

Hamper 01 

Lixeira 02 

Lousa 01 

Manequim adulto 01 

Manequim infantil 01 

Mesa redonda 02 

Papagaio inox 02 
   Fonte: O autor (2018). 

 
Quadro 40 - Enfermagem 4 

ENFERMAGEM 4 

Mobiliário/Equipamento Quantidade 

Armário de madeira 02 

Armário de madeira – pia 01 

Bacia inox 02 

Balança analógica infantil 01 

Balança antropométrica 01 

Balde inox 01 

Bandeja inox 02 

Berço 01 

Biombo 01 

Cadeira de banho 01 

Cadeira de rodas 01 

Cadeira preta 08 

Cama 01 

Comadre inox 02 

Cuba rim inox 02 

Escada 01 

Estadiômetro de madeira 01 

Hamper 01 

Lixeira 02 

Lousa 01 
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Manequim adulto 01 

Manequim infantil 01 

Mesa redonda 02 

Papagaio inox 02 
   Fonte: O autor (2018). 

 
Quadro 41 - Enfermagem 5 

ENFERMAGEM 5 

Mobiliário/Equipamento Quantidade 

Armário de madeira 02 

Armário de madeira – pia 01 

Bacia inox 04 

Balança analógica infantil 01 

Balança antropométrica 01 

Bandeja inox 08 

Berço 01 

Biombo 01 

Cadeira branca para acompanhante 04 

Cadeira de rodas 01 

Cama 01 

Carrinho de curativo 01 

Carrinho de medicação 02 

Comadre inox 02 

Cuba rim inox 08 

Escada 01 

Estadiômetro de madeira 01 

Hamper 01 

Lixeira 02 

Lousa 01 

Manequim adulto 01 

Manequim infantil 01 

Mesa redonda 02 

Papagaio inox 02 
   Fonte: O autor (2018). 
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Quadro 42 - Enfermagem 6 

ENFERMAGEM 6 

Mobiliário/Equipamento Quantidade 

Armário de madeira 02 

Armário de madeira – pia 02 

Bacia inox 02 

Balança analógica – infantil 01 

Balança antropométrica 01 

Balde inox 01 

Bandeja inox 02 

Berço 01 

Biombo 01 

Cadeira de rodas 01 

Cadeira acolchoada preta 08 

Cama 01 

Comadre inox 02 

Cuba rim inox 02 

Escada 01 

Estadiômetro de madeira 01 

Hamper 01 

Lixeira 02 

Lousa 01 

Manequim adulto 01 

Manequim infantil 01 

Mesa redonda 02 

Papagaio inox 02 
   Fonte: O autor (2018). 

Quadro 43 - Alta Complexidade - UTI 

ALTA COMPLEXIDADE - UTI 

Mobiliário/Equipamento Quantidade 

Bomba de infusão contínua 03 

Cama – Leito de UTI 01 

Cardioversor / Desfibrilador 01 

Carrinho de emergência 01 

Incubadora 01 

Manequim para manobra de 
ressuscitação 

01 

Monitor multiparamétrico 01 

Painel de gases 01 
   Fonte: O autor (2018). 

 
Quadro 44 - Habilidades Clínicas 

HABILIDADES CLÍNICAS 

Mobiliário/Equipamento Quantidade 

Armário de madeira – pia 07 
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Balança digital 07 

Bancada de madeira 04 

Cadeira acolchoada preta 14 

Lixeira 08 

Lousa 01 

Maca hospitalar fixa 07 

Mesa de atendimento 07 
   Fonte: O autor (2018). 

Quadro 45 - Microbiologia e Bromatologia 

MICROBIOLOGIA E BROMATOLOGIA 

Mobiliário/Equipamento Quantidade 

Agitador de tubos Vórtex QL-901 03 

Agitador horizontal – Shaker 01 

Agitador magnético com aquecimento 01 

Armário de madeira – pia 01 

Armário de madeira com tampo de 
mármore com 10 portas e 8 gavetas 

01 

Armário de vidro – Cristaleira 01 

Balança analítica 01 

Balança semi-analítica 01 

Bancada com tampo em mármore 02 

Banho-maria 01 

Banqueta 25 

Barrilete para água destilada 01 

Bico de Bunsen 04 

Cadeira acolchoada preta 01 

Capela de fluxo laminar 01 

Carrinho metálico para transporte 01 

Centrífuga 01 

Chuveiro lava-olhos 01 

Estufa bacteriológica 02 

Forno micro-ondas 01 

Geladeira 02 

Jarra de cultura para anaeróbio 02 

Lixeira 02 

Lousa 01 

Mesa agitadora orbital 01 

Paquímetro 10 

PHmetro 02 

Suporte para coloração de lâmina 01 

Suporte para tela de amianto 04 

Termômetro de parede 01 

     Vidrarias  Quantidade  

Almofariz com pistilo (vidro) 02  
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Balão de fundo chato 1.000 ml 04  

Balão de fundo chato 500 ml 02  

Balão de fundo chato 250 ml 02  

Balão volumétrico 1.000ml 07  

Balão volumétrico 250 ml 01  

Balão volumétrico 100 ml 01  

Balão volumétrico 50 ml 02  

Bastão de vidro 25  

Béquer 1.000ml 02  

Béquer 500 ml 12  

Béquer 100 ml 07  

Béquer 50 ml 07  

Béquer 25 ml 18  

Bercinho para corar lâmina 02  

Erlenmeyer 1.000 ml 04  

Erlenmeyer 500 ml 02  

Erlenmeyer 250 ml 06  

Erlenmeyer 150 ml 01  

Erlenmeyer 100 ml 03  

Funil de buchner (grande) 01  

Funil de Buchner (pequeno) 01  

Funil de haste longa (simples) grande 05  

Funil de haste longa (simples) médio 05  

Funil de haste longa (simples) 
pequeno 

01  

Microtubo (Eppendorf) 2000  

Pipeta graduada 20 ml 08  
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Pipeta graduada 10 ml 27  

Pipeta graduada 5 ml 66  

Pipeta graduada 2 ml 33  

Pipeta graduada 1 ml 74  

Pipeta Pasteur 07  

Pipeta volumétrica 1 ml 01  

Placa de Petri (pequeno) 44  

Placa de Petri (médio) 256  

Placa de Petri (grande) 44  

Proveta 1.000 ml 01  

Proveta 100 ml 03  

Proveta 50 ml 04  

Proveta 20 ml 02  

Tubo cônico com tampa 50 ml 30  

Tubo cônico com tampa 15 ml 40  

Tubo de ensaio com tampa 250  

Tubo de ensaio 250  

Tubo de hemólise 200  

     Fonte: O autor (2018). 

Quadro 46 - Microscopia e Macroscopia 

MICROSCOPIA E MACROSCOPIA 

Mobiliário/Equipamento Quantidade 

Armário com 3 portas e 8 gavetas 01 

Armário de 2 portas com 18 gavetas – 
laminário 

01 

Bancada de madeira para microscópios 05 

Banqueta 30 

Barrilete para água destilada 01 

Braçadeira - Suporte de braço para 
coleta de sangue 

01 

Cadeira branca  01 
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Caixa de lâmina histológica humana – 
permanente 

72 

Caixa de lâmina histológica vegetal – 
permanente 

27 

Câmara de Neubauer 05 

Câmera digital color para microscópio 01 

Contador de leucócitos manual 01 

Lixeira 02 

Lousa 01 

Lupa estereoscópica 05 

Microscópio óptico 30 

TV LED 42‖ – LG 01 

Vidrarias Quantidade 

Bercinho para corar lâmina 13 

Bastão de vidro 04 

Pipeta graduada 20 ml 09 

Pipeta graduada 10 ml 11 

Pipeta graduada 5 ml 20 

Pipeta graduada 2 ml 08 

Pipeta volumétrica de 1 ml 10 

Pipeta volumétrica de 1 ml 09 

Pêra para pipeta 06 
   Fonte: O autor (2018). 

 
Quadro 47 - Multidisciplinar 1 

MULTIDISPLINAR 1 

Mobiliário/Equipamento Quantidade 

Agitador de tubos Vortex QL-901 02 

Agitador magnético com aquecedor 01 

Analgesímetro 01 

Armário com tampo de granito em 12 
portas 

02 

Autoclave 01 

Balança analítica 01 

Balança digital analítica 01 

Bancada de madeira 02 

Banho-maria 02 

Banqueta 35 

Barrilete para água destilada 01 

Batedeira 01 

Bico de Bunsen 04 

Braçadeira - Suporte de braço para 
coleta de sangue 

01 

Cadeira branca 02 

Capela 01 

Centrífuga 02 

Centrífuga pra capilares 01 



PLANO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
Credenciamento: Portaria Nº 2.552 de 15/07/2005 publicada no DOU de 19/07/2005 
Recredenciamento: Portaria Nº 1415 de 06/12/2016, publicada no DOU de 07/12/20 

266 
 

 
www.ls.edu.br/faculdade     

Chapa aquecedora 01 

Chuveiro lava-olhos 01 

Colorímetro 01 

Espectrofotômetro 01 

Estante para materiais 01 

Estufa 01 

Fogão elétrico 01 

Forno micro-ondas 01 

Liquidificador doméstico 01 

Liquidificador industrial 01 

Lixeira 02 

Lousa 01 

Manta aquecedora 02 

Micropipeta 10µL 02 
Micropipeta 100µL 02 

Micropipeta 1000µL 02 

Micropipeta 20µL 02 

Micropipeta 200µL 02 

Micropipeta 25µL 02 

Micropipeta 50µL 02 

Micropipeta 500µL 01 

Mixer arno 05 

Ponto de fusão 01 

Vidrarias Quantidade 

Adaptador de vidros – 3 vias 02 

Almofariz com pistilo de vidro 10 

R4Balão de destilação 250 ml 10 

Balão de destilação 500 ml 11 

Balão de fundo chato 1.000 ml 06 

Balão de fundo chato 100 ml 07 

Balão de fundo chato 25 ml 03 

Balão de fundo chato 250 ml 12 

Balão de fundo chato 500 ml 15 

Balão de fundo redondo – 3 vias 02 

Balão de fundo redondo 1.000ml 07 

Balão de fundo redondo 100 ml 04 

Balão de fundo redondo 2.000 ml 01 

Balão de fundo redondo 250 ml 08 

Balão de fundo redondo 500 ml 07 

Balão volumétrico (âmbar) 1.000ml 05 

Balão volumétrico (âmbar) 250 ml 10 

Balão volumétrico (âmbar) 500 ml 10 

Balão volumétrico 1.000 ml 22 

Balão volumétrico 100 ml 07 

Balão volumétrico 2.000 ml 03 

Balão volumétrico 25 ml 03 

Balão volumétrico 250 ml 05 

Balão volumétrico 500 ml 10 
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Bastão de vidro 07 

Béquer 100 ml 02 

Béquer 1000 ml 04 

Béquer 300 ml 08 

Béquer 50 ml 04 

Béquer 600 ml 08 

Bercinho para coloração de lâmina 06 

Bureta 10 ml 10 

Bureta 100ml 02 

Bureta 25 ml 10 

Bureta 50 ml 10 

Bureta 50 ml 02 

Bureta de filtragem 01 

Cabeça de destilação de Claisen com 
condesador de West 

03 

Cadinho Médio 05 

Cadinho pequeno 05 

Cálice de decantação 150 ml 02 

Cálice de decantação 250 ml 02 

Cálice de decantação 500 ml 02 

Cálice de sedimentação (liso) 02 

Condensador com serpentina 07 

Condensador e extrator – grande 01 

Condensador e extrator – médio 01 

Condensador e extrator – peq. 05 

Condensador sem serpentina 08 

Conexões 20 

Dessecador 01 

Erlenmeyer 1.000 ml 10 

Erlenmeyer 100 ml 09 

Erlenmeyer 50 ml 05 

Erlenmeyer boca estreita 250 ml 13 

Erlenmeyer boca estreita 500 ml 06 

Erlenmeyer boca larga 250 ml 05 

Erlenmeyer com tampa 250ml 03 

Erlenmeyer com tampa 500ml 02 

Erlenmeyer para destilação 250 ml 03 

Erlenmeyer para destilação 500 ml 03 

Espátula 05 

Frasco conta-gotas 100 ml 03 

Frasco conta-gotas 40 ml 04 

Frasco de vidro grande com tampa 04 

Funil de decantação 02 

Funil de haste longa (simples) grande 06 

Funil de haste longa (simples) médio 05 

Funil de haste longa (simples) pequeno 06 

Funil de separação 250 ml 05 

Funil de separação 500 ml 03 
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Garrafa de destilação 04 

Gral e pistilo 10 

Kitassato 1.000 ml 03 

Kitassato 250 ml 04 

Kitassato 500 ml 03 

Manta aquecedora 03 

Peneiras 07 

Pêra para pipeta 10 

Picômetro 250 ml 03 

Picômetro 500 ml 05 

Pipeta graduada 1 ml 17 

Pipeta graduada 10 ml 11 

Pipeta graduada 2 ml 12 

Pipeta graduada 20 ml 12 

Pipeta graduada 25 ml 04 

Pipeta graduada 5 ml 23 

Pipeta Pasteur  

Pipeta volumétrica 1 ml 11 

Pipeta volumétrica 10 ml 16 

Pipeta volumétrica 2 ml 02 

Pipeta volumétrica 20 ml 04 

Pipeta volumétrica 25 ml 02 

Pipeta volumétrica 5 ml 11 

Placa de Kline 08 

Placa de Petri (grande) 20 

Placa de Petri (médio) 20 

Placa de Petri (pequeno) 20 

Proveta 1.000 ml 06 

Proveta 100 ml 04 

Proveta 250 ml 06 

Proveta 50 ml 10 

Proveta 500 ml 03 

Proveta sem marcação 02 

Secador de filtro 05 

Torneira de vácuo 03 

Tubo adaptador 105º com junta fêmea 03 

Tubo de ensaio 20 ml 150 

Tubo de ensaio 50 ml 50 

Tubo de hemólise 200 

Tubo Ifile determinador de ponto de 
fusão 

03 

Vidraria para filtração osmótica 05 

                Vidro de relógio (médio)  05 
   Fonte: O autor (2018). 
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Quadro 48 - Multidisciplinar 2 

MULTIDISCIPLINAR 2 

Mobiliário/Equipamento Quantidade 

Agitador de tubos Vortex QL-901 01 

Armário com tampo de granito e 6 portas 03 

Balança digital 01 

Bancada de madeira 02 

Banho-maria 01 

Banqueta 20 

Barrilete para água destilada 01 

Braçadeira - Suporte de braço para 
coleta de sangue 

01 

Cadeira branca  01 

Capela de exaustão 01 

Computador 01 

Espectrofotômetro 01 

Estante para materiais 01 

Freezer horizontal 01 

Lavador de placa – Elisa 01 

Leitor de Elisa 01 

Lixeira 02 

Lousa 01 

Manta aquecedora 02 

Mesas auxiliar branca 01 

Micropipeta 10µL 01 

Micropipeta 100µL 02 

Micropipeta 1000µL 01 

Micropipeta 20µL 01 

Micropipeta 200µL 02 
Micropipeta 25µL 02 
Micropipeta 50µL 03 

   Vidrarias Quantidade 

Adaptador de vidro 11 

Balão de destilação 250 ml 04 

Balão de destilação 500 ml 06 

Balão de fundo redondo 1.000 ml 05 

Balão de fundo redondo 100 ml 05 

Balão de fundo redondo 2.000 ml 01 

Balão de fundo redondo 250 ml 05 

Balão volumétrico 10 ml 01 

Balão volumétrico 100 ml 05 

Balão volumétrico 250 ml 03 

Balão volumétrico 50 ml 04 

Balão volumétrico 500 ml 07 

Bastão de vidro 07 

Béquer 1.000 ml 04 

Béquer 300 ml 05 
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Béquer 50 ml 05 

Béquer 600 ml 05 

Bureta 10 ml 09 

Bureta 100 ml 02 

Bureta 25 ml 10 

Bureta 50 ml 09 

Erlenmeyer 1.000 ml 05 

Erlenmeyer 100 ml 07 

Erlenmeyer 25 ml 08 

Erlenmeyer 500 ml 05 

Funil de haste longa (simples) médio 03 

Funil de haste longa (simples) pequeno 03 

Pipeta graduada 1 ml 26 

Pipeta graduada 10 ml 10 

Pipeta graduada 2 ml 05 

Pipeta graduada 20 ml 19 

Pipeta graduada 5 ml 19 

Pipeta Pasteur 20 

Pipeta volumétrica 5 ml 08 

Proveta 1.000 ml 02 

Proveta 100 ml 03 

Proveta 250 ml 02 

Proveta 50 ml 07 

Proveta 500 ml 02 

Tubo de ensaio grande 30 

Tubo de ensaio médio 30 

Tubo de hemólise 100 
     Fonte: O autor (2018). 

 

Quadro 49 - Multidisciplinar 3 

 multidisciplinar 3 

Mobiliário/Equipamento Quantidade 

Agitador de tubos Vortex QL-901 01 

Agitador magnético 01 

Aparelho de bioquímica semiautomático 01 

Aparelho de hematologia 
semiautomático 

01 

Armário de madeira com gavetas 02 

Balança digital 01 

Bancada de madeira com tomadas 01 

Banho-maria 01 

Banqueta 10 

Barrilete para água destilada 01 

Braçadeira - Suporte de braço para 
coleta de sangue 

01 

Cadeira acolchoada branca 01 
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Centrífuga 01 

Chuveiro lava-olhos 01 

Computador 01 

Geladeira 01 

Lixeira 02 

Lupa binocular 02 

Manta aquecedora 03 

Mesa auxiliar branca 01 

Mesa para computador 01 

Micropipeta 10µL 01 
Micropipeta 100µL 02 

Micropipeta 1000µL 01 

Micropipeta 20µL 01 

Micropipeta 200µL 02 

Micropipeta 25µL 01 
Micropipeta 50µL 01 

Microscópio óptico 04 

Mufla 01 

pHmetro 01 

Vidrarias Quantidade 

Almofariz com pistilo porc. (grande) 02 

Almofariz com pistilo porc. (médio) 02 

Almofariz com pistilo porc. (peq.) 02 

Apatador de vidro - 3 vias 01 

Balão de dest. fundo chato 500 ml 02 

Balão de fundo chato 1.000 ml 02 

Balão de fundo chato 100 ml 04 

Balão de fundo chato 250 ml 05 

Balão de fundo chato 500 ml 02 

Balão de fundo redondo – 3 vias 02 

Balão de fundo redondo 1.000ml 08 

Balão de fundo redondo 100 ml 05 

Balão de fundo redondo 2.000 ml 02 

Balão de fundo redondo 250 ml 09 

Balão de fundo redondo 500 ml 08 

Balão volumétrico (âmbar) 250 ml 05 

Balão volumétrico (âmbar) 500 ml 05 

Balão volumétrico 1.000 ml 10 

Balão volumétrico 2.000 ml 03 

Balão volumétrico 250 ml 05 

Balão volumétrico 50 ml 06 

Balão volumétrico 500 ml 07 

Bastão de vidro 02 

Béquer 100 ml 02 

Béquer 1000 ml 04 

Béquer 300 ml 05 

Béquer 50 ml 04 

Béquer 600 ml 05 
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Bureta com filtro 01 

Bureta de 10 ml 09 

Bureta de 100 ml 02 

Bureta de 25 ml 10 

Bureta de 50 ml 10 

Cabeça de destilação de Claisen com 
condesador de West 

02 

Cadinho Médio 05 

Cadinho pequeno 05 

Cálice de decantação 150 ml 02 

Cálice de decantação 250 ml 02 

Cálice de decantação 500 ml 02 

Cálice de sedimentação (liso) 02 

Condensador com serpentina 03 

Condensador sem serpentina 05 

Conexões de vidro 17 

Dessecador 01 

Erlenmeyer 1.000 ml 05 

Erlenmeyer boca estreita 100 ml 05 

Erlenmeyer boca estreita 250 ml 07 

Erlenmeyer boca estreita 500 ml 04 

Erlenmeyer boca larga 250 ml 05 

Erlenmeyer boca larga 500 ml 04 

Erlenmeyer com tampa 250ml 03 

Erlenmeyer com tampa 500ml 02 

Erlenmeyer com tampa 500ml 03 

Erlenmeyer com tampa 50ml 03 

Espátulas 05 

Frasco conta-gotas 100 ml 03 

Frasco conta-gotas 40 ml 04 

Frasco de separação a vácuo 03 

Frasco de vidro grande com tampa 04 

Funil de decantação 1000 ml 02 

Funil de filtração 04 

Funil de haste longa (simples) grande 05 

Funil de haste longa (simples) médio 04 

Gral e pistilo de vidro 11 

Junta adaptada 105º com junta fêmea 02 

Peneiras 05 

Pêra para pipeta 06 

Pipeta graduada 1 ml 13 

Pipeta graduada 10 ml 11 

Pipeta graduada 2 ml 08 

Pipeta graduada 20 ml 09 

Pipeta graduada 5 ml 20 

Pipeta Pasteur 20 

Pipeta volumétrica 1 ml 11 

Pipeta volumétrica 10 ml 16 
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Pipeta volumétrica 2 ml 02 

Pipeta volumétrica 20 ml 04 

Pipeta volumétrica 5 ml 15 

Placa de Petri (grande) 20 

Placa de Petri (médio) 20 

Placa de Petri (pequeno) 20 

Proveta 1.000 ml 02 

Proveta 100 ml 05 

Proveta 50 ml 07 

Proveta 500 ml 03 

Proveta sem marcação 02 

Secador de filtro 05 

Torneira de vácuo 02 

Tubo de ensaio 50 

Tubo de hemólise 50 

Tudo Ifile determinador de ponto de 
fusão 

02 

Vidro de relógio (médio) 05 

Vidro de relógio (pequeno) 05 

Vidro de relógio (grande) 01 
     Fonte: O autor (2018). 

 

Quadro 50 - Parasitologia e fluídos corporais 

PARASITOLOGIA E FLUIDOS CORPORAIS 

Mobiliário/Equipamento Quantidade 

Armário de madeira – pia 01 

Bancada com tampo de mármore para 
microscópios 

02 

Baqueta 20 

Câmera digital color para microscópio 
Opton 

01 

 Centrífuga 01 

Lixeira 02 

Lousa 01 

Lupa binocular 15 

Manta aquecedora 02 

Microscópio 20 

Prateleira para materiais 01 

Quadro de parasitologia – Teníase e 
Cisticercose 

01 

TV 29‖ – SAMSUNG 01 

     Vidrarias Quantidade  

Balão de fundo chato 250 ml 05  

Balão volumétrico 250 ml 05  
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Balão volumétrico 50 ml 02  

Balão volumétrico 500 ml 07  

Bastão de vidro 07  

Béquer 100 ml 02  

Béquer 1000 ml 04  

Béquer 300 ml 05  

Béquer 50 ml 04  

Béquer 600 ml 05  

Bercinho para corar lâmina 02  

Cálice de decantação 150 ml 05  

Cálice de decantação 250 ml 10  

Cálice de decantação 500 ml 05  

Cálice de sedimentação (liso) 10  

Erlenmeyer boca estreita 150 ml 05  

Erlenmeyer boca estreita 250 ml 05  

Erlenmeyer boca estreita 500 ml 05  

Funil de haste longa (simples) grande 05  

Funil de haste longa (simples) médio 03  

Funil de haste longa (simples) peq. 04  

Funil de sedimentação 100 ml 11  

Gral e pistilo de vidro 02  

Peneiras 17  

Pêra para pipeta 06  

Pipeta graduada 1 ml 13  

Pipeta graduada 10 ml 11  

Pipeta graduada 2 ml 08  
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Pipeta graduada 20 ml 09  

Pipeta graduada 5 ml 20  

Pipeta Pasteur 30  

Pipeta volumétrica 1 ml 11  

Pipeta volumétrica 5 ml 20  

Placa de Kline 08  

Proveta 1.000 ml 04  

Proveta 100 ml 03  

Proveta 250 ml 02  

Proveta 50 ml 07  

Proveta 500 ml 02  

Tubo de ensaio 100  

Tubo de hemólise 100  

                    Vidro de relógio (grande)  02 13  

                     Vidro de relógio (médio)  10 07  

                   Vidro de relógio (pequeno)  04 12  

     Fonte: O autor (2018). 

 
 
Quadro 51 - Práticas dietéticas - cozinha escola 

PRÁTICAS DIETÉTICAS – COZINHA ESCOLA 

Mobiliário/Equipamento Quantidade 

Armário de bancada 03 

Fogão cooktop 05 

Coifa de cozinha 05 

Forno micro-ondas 05 

Geladeira   
     Fonte: O autor (2018). 

Quadro 52 - Radiologia 1 

RADIOLOGIA 1 

Mobiliário/Equipamento Quantidade 

Aparelho de Raios-X fixo 01 

Aparelho de Raios-X odontológico 01 
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móvel 

Armário de madeira para filmes 01 

Avental plumblífero 04 

Cadeira acolchoada preta 09 
Chassi 13x18 01 

Chassi 15x30 01 

Chassi 18x24 01 

Chassi 24x30 01 

Chassi 30x40 01 

Chassi 35x35 01 

Chassi 35x43 01 

Maca padiola hospitalar 01 

Mamógrafo 01 

Mesa de professor 01 

Mesa redonda 02 

Modelo de esqueleto humano 01 

Negatoscópio – 01 corpo 02 

Negatoscópio – 02 corpos 01 

Painel de comando de aparelho de 
Raio-X fixo 

01 

Passador de filmes 01 

Processadora de filmes  01 

Secadora de filmes 01 

Suporte para aventais plumbíferos 01 

TV de LCD 01 
     Fonte: O autor (2018). 

Quadro 53 - Radiologia 2 

RADIOLOGIA 2 

Mobiliário/Equipamento Quantidade 

Aparelho de Raios-X fixo 01 

Aparelho de Raios-X odontológico fixo 01 

Armário de aço duas portas 01 

Biombo de madeira com visor de vidro 01 

Cadeira acolchoados 08 

Chassi 13x18 01 

Chassi 15x30 01 

Chassi 24x30 01 

Chassi 30x40 01 

Chassi 35x35 01 

Chassi 35x43 01 

Mesa redonda 02 

Modelo de esqueleto humano 01 

Negatoscópio – 01 corpo 01 
     Fonte: O autor (2018). 

 
Quadro 54 - Radiologia 3 
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RADIOLOGIA 3 

Mobiliário/Equipamento Quantidade 

Aparelho de Raio-X fixo 01 

Armário de aço duas portas 02 

Cadeira acolchoada preta 08 

Chassi 15x30 01 

Chassi 18x24 01 

Chassi 24x30 01 

Chassi 30x40 01 

Chassi 35x35 01 

Chassi 35x43 01 

Mesa redonda 02 

Modelo de esquelo 01 

Negatoscópio 01 
     Fonte: O autor (2018). 

Quadro 55 - Sala de atendimento farmacêutico 

SALA DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO 

Mobiliário/Equipamento Quantidade 

Armário de pia 01 

Armário para medicação 01 

Balança antropométrica 01 

Bancada com tomadas 01 

Banqueta 10 

Cadeira acolchoada preta 03 

Computador 01 

Esfigmomanômetro 02 

Glicosímetro 02 

Lousa 01 

Mesa para computador 01 

Prateleira para medicação 01 
     Fonte: O autor (2018). 

 

Quadro 56 - Setor de atendimento ao professor/central de material e 
esterelização 

SETOR DE ATENDIMENTO AO PROFESSOR / CENTRAL DE MATERIAL 
E ESTERILIZAÇÃO 

Mobiliário/Equipamento Quantidade 

Armário com tampo de granito 02 

Armário de aço duas portas 03 

Armário de pia 01 

Autoclave 01 

Barrilete para água destilada 01 

Carinho de suporte 01 

Deionizador 01 

Destilador 01 
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Estufa de secagem 02 

Geladeira 01 
     Fonte: O autor (2018). 

 

25.6 FRAGILIDADES DOS LABORATÓRIOS 
 

Os laboratórios da Faculdade LS expandiram de forma significante, tanto em 

área física como em número de cursos e alunos atendidos. Com isso, alguns pontos 

que até pouco tempo poderiam figurar como satisfatórios, hoje carecem de ajustes 

ou melhorias. Elenco abaixo alguns desses pontos. 

 Aquisição de novos equipamentos para substituição dos que estão já 

estão obsoletos e para compor os novos laboratórios. 

 Capacitação e conscientização dos docentes e discentes quanto ao 

bom uso de materiais e equipamentos disponibilizados. 

 Consumo de alimentos no piso dos laboratórios. Além da restrição 

dentro dos laboratórios, o ideal seria que não houvesse consumo de alimentos em 

todo o ambiente. 

 Maior interação entre as informações dos diversos setores da 

instituição e a supervisão dos laboratórios – CIAP, para que haja uma melhor fluidez 

nas ações integradas. 

 Mesmo com a expansão dos últimos anos, ainda é desejável a abertura 

de novos espaços para as aulas práticas, visto o aumento do número de alunos e a 

oferta de novos cursos que possuem aulas práticas laboratoriais como componente 

curricular.  

 Necessidade de capacitação continuada e aprimoramento da equipe 

técnica dos laboratórios. 

 Aumento no investimento em materiais e equipamentos para aulas 

práticas e pesquisa. 

 O depósito de materiais não comporta a quantidade de materiais e 

equipamentos. 
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25.7 INOVAÇÕES PARA OS LABORATÓRIOS 
 

 Aquisição de equipamentos de última geração para acompanhar as 

técnicas e inovações do mercado. 

 Cobertura de sinal de internet em toda área dos laboratórios. 

 Estruturação de novos laboratórios equipados para atender os novos 

cursos credenciados. 

 Expansão do depósito de materiais e para que seja possível a 

estocagem de forma adequada de materiais de consumo. 

 Reforma estrutural do Centro de Materiais e Esterilização – CME. 

 Aquisição de peças anatômicas sintéticas modernas que mais se 

aproximam das peças humanas. 

 Desenvolvimento de uma plataforma virtual para agendamento das 

atividades desenvolvidas nos laboratórios. 

 

25.8 PLANOS DE AÇÃO PARA OS LABORATÓRIOS 
 
 

Quadro 57 - Plano de ação 2018/02 

PLANO DE AÇÃO 2018/02 

METAS AÇÕES  RESPONSÁVEL 

Reestruturação do 
CIAP. 

Trabalhar na 
elaboração do 
projeto. 

Encaminhar e 
solicitar aos diretores 
a aprovação do 
projeto. 

Acompanhar a 
execução dos 
trabalhos. 

Supervisor dos 
laboratórios / Diretores / 
STAFF. 

Reestruturação dos 
Laboratórios de 
Anatomia e Anatomia 
Comparada. 

Solicitação da 
elaboração do 
projeto. 

Encaminhar e 
solicitar aos diretores 
a aprovação do 
projeto. 

Acompanhar a 

Supervisor dos 
laboratórios / Diretores / 
STAFF. 
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execução dos 
trabalhos. 

Fonte: O autor (2018). 

D 

Quadro 58 - Plano de Ação 2019/01 

PLANO DE AÇÃO 2019/01 

METAS AÇÕES  RESPONSÁVEL 

Estruturação do 

Laboratório 

Multidisciplinar 4. 

Solicitação da 

elaboração do 

projeto. 

Solicitar aos 

diretores a 

aprovação do 

projeto. 

Acompanhar a 

execução dos 

trabalhos. 

Supervisor dos 

laboratórios / Diretores / 

STAFF. 

Expansão do depósito 

de materiais e 

equipamentos do CIAP. 

Solicitar aos 

diretores a 

transferência do 

almoxarifado para 

outro sítio. 

Supervisor dos 

laboratórios / Diretores / 

STAFF. 

Fonte: O autor (2018). 

 

Quadro 59 - Plano de ação 2019/02 

PLANO DE AÇÃO 2019/02 

METAS AÇÕES  RESPONSÁVEL 

Aquisição 
equipamentos para os 

Solicitar a cotação 
dos equipamentos 

Supervisor dos 
laboratórios / Diretores 
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laboratórios de 
enfermagem. 

desejados aos 
representantes. 

Solicitar aos diretores 
a aprovação da 
aquisição. 

Acompanhar o 
processo de compra e 
recebimentos dos 
equipamentos. 

/ Setor de compras. 

Modernização dos 
laboratórios de 
farmácia. 

Trabalhar com a 
coordenação de 
Farmácia as 
demandas. prioritárias 
para o curso. 

Solicitar aos diretores 
a aprovação dos 
projetos. 

Acompanhar o 
processo de compra e 
recebimentos dos 
equipamentos. 

Supervisor dos 
laboratórios / Diretores 
/ Coordenação. 

Fonte: O autor (2018). 

 

Quadro 60 - Plano de ação 2020/01 

PLANO DE AÇÃO 2020/01 

METAS AÇÕES  RESPONSÁVEL 

Aquisição de 
equipamentos para os 
laboratórios de 
nutrição e 
biomedicina. 

Trabalhar com os 
coordenadores de 
nutrição e biomedicina 
as demandas 
prioritárias para o 
curso. 

Solicitar a cotação dos 
equipamentos 
desejados aos 
representantes. 

Solicitar aos diretores 
a aprovação da 
aquisição. 

Acompanhar o 

Supervisor dos 
laboratórios / Diretores / 
Setor de compras. 
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processo de compra e 
recebimentos dos 
equipamentos. 

Aumento do quadro de 
colaboradores do 
setor. 

Solicitar aos diretores 
o aumento do quadro 
de funcionários para 
melhorar o 
atendimento das 
atividades práticas. 

Supervisor dos 
laboratórios / Diretores. 

Fonte: O autor (2018). 

 

Quadro 61 - Plano de ação 2020/02 

PLANO DE AÇÃO 2020/02 

METAS AÇÕES  RESPONSÁVEL 

Aquisição de 
equipamentos para os 
laboratórios de 
radiologia e educação 
física. 

Trabalhar com as 
coordenações de 
radiologia e educação 
física as demandas 
prioritárias para o 
curso. 

Solicitar a cotação dos 
equipamentos 
desejados aos 
representantes. 

Solicitar aos diretores 
a aprovação da 
aquisição. 

Acompanhar o 
processo de compra e 
recebimentos dos 
equipamentos. 

Supervisor dos 
laboratórios / Diretores / 
Setor de compras. 

Expansão da área dos 
laboratórios.  

Solicitar aos diretores 
o aumento da área 
dos laboratórios para 
melhor atendimento do 
público em geral. 

Supervisor dos 
laboratórios / Diretores. 

Fonte: O autor (2018). 
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26. SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 

 

Na Faculdade, o desempenho econômico-financeiro e a evolução da receita e 

da despesa são monitorados pela mantenedora, em parceria com a Diretoria da 

instituição. Os ajustes serão promovidos sempre que necessário, na receita, na 

despesa ou nos investimentos. 

Cabe à mantenedora estabelecer e tornar viável o planejamento financeiro 

para que os recursos econômicos sejam suficientes à realização dos objetivos, 

metas e ações propostos para o desenvolvimento da Santana Instituto de Educação 

Superior Eireli, ou seja: 

 Definir claramente os custos para a implementação e manutenção da 

IES; 

 Analisar a viabilidade financeira e a adequação às políticas e diretrizes 

institucionais de planos, programas e projetos educacionais por curso; 

 Controlar a aquisição de bens patrimoniais otimizando e racionalizando 

a utilização dos bens existentes, evitando duplicações; 

 Definir as fontes dos recursos necessários; 

 Prever a alocação, distribuição e utilização dos recursos financeiros; 

 Aperfeiçoar o processo de orçamento participativo, compatível com as 

finalidades da IES; 

 Realizar inventários e regulamentar depreciação de equipamentos; 

 Desenvolver parcerias entre a IES e a comunidade regional com vista a 

angariar meios financeiros adicionais; 

 Criar mecanismos para garantir a participação da comunidade 

acadêmica em eventos científicos e técnico-profissionais relevantes, 

criando um fundo de apoio; 

 Tornar extensível a atribuição de bolsas de estudo a discentes, 

docentes e funcionários em formação; 

 Realizar análise de custo-benefício e de custo efetividade. 

A colaboração entre a mantenedora e a mantida, por intermédio de seus 

dirigentes superiores, facilitará o cumprimento da peça orçamentária e/ou sua 

correção, quando houver, comprovada necessidade. 
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A Faculdade LS mantém sua sustentabilidade financeira baseada quase que 

no orçamento das receitas provindas de mensalidades dos estudantes. Os projetos 

de expansão que a IES está desenvolvendo também encontram sustentação nos 

recursos disponibilizados por este meio. Para tanto, adota como política a busca de 

outras fontes de recursos para complementar seu orçamento e viabilizar vários 

projetos de pesquisa, ensino e extensão. Estas fontes são denominadas de recursos 

próprios, podendo ser citados valor decorrente de vestibular, da arrecadação dos 

cursos de extensão e da Pós-Graduação, cabe à mantenedora arcar com todas as 

despesas e investimentos para manter a IES em funcionamento e evolução. 

Com base no exposto, para que esta política alcance os objetivos desejados, 

detalhamos a seguir as estratégias de gestão econômico-financeira, o plano de 

investimentos e a previsão orçamentária da Faculdade LS. 

 

26.1 ESTRATÉGIA DE GESTÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

Compete à mantenedora prover adequadas condições de funcionamento das 

atividades da Faculdade LS, prioritariamente aquelas que dizem respeito ao ensino 

de graduação e pós-graduação, colocando-lhe à disposição os bens imóveis, móveis 

e equipamentos necessários e assegurando-lhe os suficientes recursos financeiros 

de custeio. 

O planejamento econômico-financeiro para o próximo quinquênio de 

funcionamento da Faculdade LS, foi elaborado a partir dos seguintes dados: 

 Análise da inflação nos três últimos anos; 

 Análise dos preços dos serviços educacionais nas outras IES do Distrito 

Federal e entorno; 

 Levantamento dos custos operacionais e dos investimentos necessários ao 

cumprimento do plano de expansão, melhoria e consolidação do ensino, da 

iniciação científica e da extensão, assim como adequada implementação das 

políticas institucionais descritas neste PDI. 

Para alcançar os propósitos institucionais, vem sendo desenvolvido um plano 

de trabalho que, dentre as medidas implementadas ou em fase de implementação 

propõe a: redução do nível de inadimplência, racionalização de custos 
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administrativos e acadêmicos, adequação da folha de pagamento docente e 

administrativa à realidade de seu faturamento, aumento de cursos e modalidades na 

graduação e extensão, adequação do número de bolsas de estudos às regras do 

Programa Universidade para Todos – PROUNI, adesão ao Fies (Fundo de 

Financiamento Estudantil), parceria com o Crédito PRAVALER - Ideal Invest, oferta 

do Crédito Estudantil da Faculdade LS (LS CRÉDITO) destinado a estudantes 

ingressantes que não têm condições de efetuar o pagamento integral de sua 

mensalidade, aumento de convênios e parcerias com os setores públicos e privados, 

agilização dos processos administrativos, renovação e atualização dos recursos 

tecnológicos, assim como a implementação de diversas medidas de controle 

administrativo-financeiro. 

Para financiar os programas de iniciação científica, extensão e capacitação de 

recursos humanos serão reservadas, anualmente, percentuais específicos da receita 

líquida. Registre-se, ainda, que, para tais programas e projetos, serão investidos, 

ainda, recursos com pagamento de salários de docentes pesquisadores e de 

pessoal técnico de apoio, equipamentos e aparelhos para laboratórios e serviços e 

acervo da biblioteca. 

Os investimentos foram estimados para atender à construção, readaptação, 

adaptação, melhoria e ampliação da infraestrutura física e de apoio acadêmico, 

assim como a aquisição, melhoria e ampliação de equipamentos, materiais, acervo e 

serviços, com a alocação de percentual da receita líquida para tal fim. 

 

26.2 PLANO DE INVESTIMENTO 

 

As políticas de sustentabilidade financeira e de captação e alocação de 

recursos terão sua aplicação voltada aos programas de ensino, iniciação 

científica e extensão, principalmente para: 

 Contratação e capacitação dos recursos humanos (professores e pessoal não 

docente), além da implementação dos planos de carreira docente e de cargos 

e salários; 

 Programas de apoio ao discente; 

 Comunicação interna, externa e meios de divulgação da imagem da IES; 
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 Ampliação, atualização e melhoria do acervo da biblioteca; 

 Ampliação e atualização tecnológica de equipamentos e aparelhos para os 

laboratórios e serviços técnicos, incluindo recursos de computação e 

informática; 

 Ampliação, reforma e readaptação da infraestrutura física e de apoio; 

 Implementação e consolidação do processo de avaliação institucional; 

 Adaptação da infraestrutura física aos requisitos de acessibilidade a pessoas 

portadoras de necessidades especiais e atendimento às normas de 

segurança. 

Todo o superavit é reinvestido na própria Instituição. Há um planejamento de 

investimentos em andamento, cujas prioridades são decididas pela Diretoria da 

Instituição,  observadas as necessidades apuradas. A prioridade tem-se concentrado 

nas reformas das unidades e atualização tecnológica, tendo como principal exemplo 

as aquisições de salas comerciais, a aquisição de terreno próprio no início do ano de 

2018, as várias reformas realizadas em dezenas de salas aulas e nos ambientes de 

convivência, a modernização das máquinas do laboratório de informática, revisão 

em todas as instalações elétricas, instalação de totens de autoatendimento, reforma 

de diversos laboratórios e a reforma do espaço destinado à biblioteca da Instituição.  

Além disso, em nossas projeções em relação às receitas de mensalidades, 

levamos em consideração a evasão média na graduação em âmbito nacional. Na 

previsão das despesas, encontram-se presente os percentuais de encargos sociais 

sobre os salários; o PIS; o COFINS sobre a receita líquida; o ISS, e a incidência do 

IRPJ na contribuição social sobre o lucro. 

Hoje, a Faculdade LS apresenta um passado digno e um futuro promissor 

caracterizado pelo compromisso social e pela qualidade e excelência acadêmica, 

conquistadas com a busca contínua da convergência entre interesse, compromisso 

e virtude, que fazem de suas atividades um fator de desenvolvimento das pessoas, 

da sociedade e do país, semeando terreno fértil para seu próprio crescimento. 

Construir e consolidar são os verbos que fazem parte de nossos trabalhos. 
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26.3 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 

Os quadros das receitas, despesas e investimentos, projetados para o 

período 2017-2021 encontram-se a seguir detalhados: 

Quadro 62 - Projeção - planejamento econômico-financeiro 

PROJEÇÃO – PLANEJAMENTO ECONÔMICO  FINANCEIRO  

  
RECEITAS 

2018 2019 2020 2021 

Mensalidades R$     21.137.291,95 
R$     

24.225.529,46 
R$     

25.955.827,12 R$       28.015.377,87 

Mensalidades Ordinárias R$      7.438.756,68 
R$      

7.885.082,08 
R$      

8.594.739,47 R$        9.849.571,43 

Prouni 100% R$         392.284,33 
R$         

415.821,39 
R$         

453.245,32 R$           519.419,14 

Prouni 50% R$      4.513.687,39 
R$      

4.784.508,63 
R$      

5.215.114,41 R$        5.976.521,11 

Fies R$      5.723.724,16 
R$      

6.067.147,61 
R$      

6.613.190,89 R$        7.578.716,76 

Ideal Invest R$           68.839,39 
R$           

72.969,75 
R$           

79.537,03 R$             91.149,44 

Pós-Graduação e Extensão R$          245.913,53 
R$          

260.668,35 
R$          

284.128,50 R$            325.611,26 

Outras Receitas R$          246.014,57 
R$          

260.775,45 
R$          

284.245,24 R$            325.745,04 

TOTAL DA RECEITA R$    21.629.220,05 
R$    

24.746.973,26 
R$    

26.524.200,85 R$       28.666.734,17 

Bolsas R$           71.682,03 
R$           

75.982,95 
R$           

82.821,42 R$              94.913,35 

Impostos sobre Graduação R$          427.664,11 
R$          

489.723,96 
R$          

524.799,11 R$            566.819,78 

Impostos sobre Pós e Extensão R$           13.894,11 
R$           

14.727,76 
R$           

10.370,69 R$              11.884,81 

TOTAL DESCONTOS R$         513.240,26 
R$         

580.434,67 
R$         

617.991,22 R$           673.617,94 

RECEITA OPERACIONAL R$    21.115.979,80 
R$    

24.166.538,58 
R$    

25.906.209,63 R$       27.993.116,23 

Outras Receitas Não Operacionais R$          246.014,57 
R$          

260.775,45 
R$          

284.245,24 R$            325.745,04 

(A) - RECEITA TOTAL R$     21.361.994,37 
R$     

24.427.314,03 
R$     

26.190.454,87 R$       28.318.861,28 
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DESPESAS 

PESSOAL 2018 2019 2020 2021 

Docente R$       4.088.210,46 R$       4.456.149,40 R$       4.857.202,85 R$         5.294.351,11 

Tec –Administrativos R$       1.978.314,72 R$       2.156.363,04 R$       2.350.435,71 R$         2.561.974,93 

Encargos R$       2.545.610,21 R$       2.774.715,13 R$       3.024.439,49 R$         3.296.639,04 

Rescisão R$          341.635,69 R$          372.382,90 R$          405.897,37 R$            442.428,13 

Demais Despesas R$       2.453.209,64 R$       2.673.998,51 R$       2.914.658,38 R$         3.176.977,63 

(B) - SUBTOTAL 1 R$    11.406.980,72 R$    12.433.608,99 R$    13.552.633,80 R$       14.772.370,84 

CUSTEIO 2018 2019 2020 2021 

Materiais de Consumo R$          298.230,24 R$          316.124,05 R$          335.091,49 R$            355.196,98 

Programas de Computadores R$           12.837,77 R$           13.608,03 R$           14.424,51 R$              15.289,98 

Publicidade e Propaganda R$          362.353,02 R$          384.094,20 R$          407.139,85 R$            431.568,24 

Telefone/Internet R$          116.778,49 R$          123.785,20 R$          131.212,32 R$            139.085,05 

Alúgueis R$       1.999.425,00 R$       2.119.390,50 R$       2.246.553,93 R$         2.381.347,17 

Despesas Financeiras R$          726.602,59 R$          770.198,74 R$          816.410,67 R$            865.395,31 

Despesas Gerais R$       2.502.176,36 R$       2.652.306,95 R$       2.811.445,36 R$         2.980.132,08 

(C) - SUBTOTAL 2 R$      6.018.403,47 R$      6.379.507,68 R$      6.762.278,14 R$        7.168.014,82 

INVESTIMENTO 2018 2019 2020 2021 

Acervo Bibliográfico R$          280.000,00 R$          300.000,00 R$          210.000,00 R$            252.000,00 

Equipamentos de Informática R$           50.000,00 R$           60.000,00 R$           72.000,00 R$              86.400,00 

Equipamentos de Laboratório R$           70.000,00 R$           84.000,00 R$          100.800,00 R$            120.960,00 

Máquinas e Equipamentos R$          326.717,90 R$          392.061,48 R$          470.473,78 R$            564.568,54 

Mobiliário R$          305.282,71 R$           40.000,00 R$           48.000,00 R$              57.600,00 

Imóveis R$       2.421.531,74 R$       4.046.591,50 R$       3.914.457,90 R$         3.782.324,30 

Reformas R$          350.000,00 R$          200.000,00 R$          240.000,00 R$            288.000,00 

Veículos R$                       - R$           75.763,80  R$              84.097,82 

Diversos R$           17.000,00 R$           20.400,00 R$           24.480,00 R$              29.376,00 

(D) - SUBTOTAL 3 R$      3.820.532,35 R$      5.218.816,78 R$      5.080.211,68 R$        5.265.326,66 

OUTROS 2018 2019 2020 2021 

Capaciação/Treinamentos R$           26.212,23 R$           27.784,97 R$           29.452,06 R$              31.219,19 

Pesquisa  R$           16.172,21 R$           17.142,54 R$           18.171,09 R$              19.261,36 

(E) - SUBTOTAL 4 R$           42.384,44 R$           44.927,51 R$           47.623,16 R$             50.480,55 
(F) - TOTAL DE DESPESAS 
(B+C+D+E) R$     21.288.300,98 R$     24.076.860,95 R$     25.442.746,77 R$       27.256.192,87 

TOTAL GERAL (A-F) R$           73.693,39 R$          350.453,08 R$          747.708,09 R$         1.062.668,41 

Fonte: O autor (2018). 
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PROJETO GESTÃO DE ESCRITÓRIO - INCUBADORA 

 

Escolas de Negócio e Escola de ciências Jurídicas 

 

Apresentação 

 

Após uma pesquisa de mercado e oitiva dos representantes da Ordem dos 

Advogados do Brasil, constatou-se que os egressos do Curso de Direito encontram 

dificuldades em montar e gerir um escritório de Advocacia. 

Pautado nesta constatação o NDE do Curso de Direito Juntamente com o NDE da 

Escola de Negócios propõe a seguinte incubadora na Faculdade LS: Gestão de Escritórios  

 

Justificativa 

 

A Escola de Negócios e a Escola de Ciência Jurídica, uma com a tarefa de montar 

um plano de negócios e orientar a gerencia de escritório, com vistas a interdisciplinaridade e 

a formação pratica e global dos alunos. 

Os alunos serão agentes do seu aprendizado, e ao concluir o curso terão 

conhecimentos para montar e gerir o escritório de Advocacia e por outro lado 

compreenderão mais sobre Direito Empresarial.  

No Brasil, o programa de incubadoras teve início na década de 80, através de alguns 

empreendimentos pioneiros como Fundação Parque Tecnológico da Paraíba em Campina 

Grande e Fundação de Alta Tecnologia de São Carlos. Segundo dados da Associação 

Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos de Tecnologia Avançada – 

Anprotec. 

 

Uma incubadora de empresas pode ser definida, como uma organizações que 

sistematiza o processo de criação de novas empresas a partir da seleção de boas ideias, de 

pessoas empreendedoras, empresarialmente viáveis, oferecendo apoio, desde a fase de 

definição, passando pela implantação, desenvolvimento, até chegar à maturidade do 

negócio, quando a empresa consegue andar sozinha, com as próprias pernas. O apoio, no 

todo ou em parte - dependendo da missão e do tipo de incubadora - é constituído de 
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participação no capital de risco, oferecimento de infraestrutura física e administrativa, 

oferecimento de serviços básicos, assistência técnica, de marketing e gerencial e programas 

de capacitação empresarial. A incubadora reduz o custo inicial de implantação e operação, 

através do compartilhamento, entre as empresas incubadas, de instalações, serviços e 

experiências¹.  

A missão da Gestão de Escritório incubadora da Faculdade LS, de proteger, 

alimentar e desenvolver a capacidade empreendedora e de criação de inovações de 

Escritórios peque no Distrito Federal, é decorrente da própria missão institucional, qual seja: 

“Desenvolver, produzir, aplicar e disseminar conhecimentos a partir da busca de soluções 

inovadoras frente às demandas da sociedade.” 

A visão de futuro da Incubadora de estão de Escritório  é a de transformar em 

realidade o desejo de jovens empreendedores e Advogados  de serem capazes de gerir o 

seu escritório e um negócio voltado para obter renda, através da inovação e aplicação do 

conhecimento transferido para sociedade, em forma de produtos ou serviços. 

Este princípio está em perfeita consonância com a visão de futuro da faculdade LS 

que é: ―Ser uma instituição educacional reconhecida por sua excelência no ensino, 

promovendo uma aprendizagem transformativa na formação do cidadão global.” 

Objetivos 

O objetivo da Incubadora de Empresas da Faculdade LS. é a criação e 

desenvolvimento de empresas de sucesso, em constante evolução, financeiramente viáveis 

e competitivas em seu mercado, que contribuam para a sustentabilidade econômica e social 

do setor na qual estão inseridos, como também para o de toda comunidade. 

Objetivo Geral 

Montar e gerir escritórios de Direito padrão e viável para o recém formado. 

 

Objetivos Específicos 

Elaborar peças para as diversas áreas do Direito e disponibilizar para Os estudantes 

e comunidades; 

Elaborar o plano de negócios para os Escritórios de Advocacia; 

Promover a interdisciplinaridade entre a Escola de Negócios e de Ciências Jurídicas; 
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Público Alvo 

Estudantes de Direito, de Ciência Contábeis, de Administração, de Gestão 

Financeira, de Gestão Hospitalar e Advogados recém formados e a comunidade em geral. 

Metodologia 

Os estudantes da Escola de Negócios deverão elaborar um planejamento para a 

montagem e gestão de um escritório modelo de Advocacia, e os estudantes de Direito, 

juntamente com os professores, deverão organizar todos os roteiros de peças das diversas áreas 

do Direito.  

A Faculdade LS, oferecerá o espaço que poderá proporcionar ao recém formado um local 

para atender seus clientes, bem como orientações para a elaboração dos diversos documentos e 

peças  do Escritório. 

Para uso do espaço por profissionais será mediante uma taxa simbólica para 

manutenção do espaço. 

 

           Plano de negócio da Gestão de Escritório incubadora: 

Elaboração de planejamento estratégico, operacional e financeiro a ser adotado pela 

equipe que pretende instalar e gerenciar o Escritório (incubadora), bem como prestar 

consultoria, estabelecendo os vários passos que devem ser dados para que a concepção 

para o Escritório   transformar , durante um período de tempo pré-determinado, em um 

empreendimento de êxito, em conformidade com o que foi planejado. 

 

           Roteiros de peças e documentos  

Os professores deverão produzir roteiros de peças para as principais áreas do Direito 

entre elas:  

 

Direito Civil 

Roteiros de peças que envolva os interesses individuais e particulares em ações 

referentes à propriedade e posse de bens ou questões familiares, como divórcio, adoção e 

sucessão. Englobando as várias especializações: Direito contratual, Direito de família, 

Direito das coisas, Responsabilidade Civil e outros. 
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Direito comercial ou empresarial 

Peças que tem como base a defesa os empresários e sociedades empresárias 

diante dos seus interesses comerciais, tais como a concorrência, marca, patente e nos 

processos de falência e recuperação de empresa roteiros de contratos e estatutos sociais.  

Direito do consumidor 

Peças para a defesa dos interesses do consumidor aplicando as normas que 

concedem aos cidadãos direitos no Código de Defesa do Consumidor. 

Direito da tecnologia da informação 

Peças ligadas ao uso da informática e às relações entre usuários, agentes e 

fornecedores, como provedores de internet, empresas de softwares, bancos e lojas virtuais. 

Pautado no Marco Civil da Internet. 

Direito tributário 

Peças que envolvam os princípios e normas relativos à arrecadação de impostos e 

taxas, obrigações tributárias e atribuições dos órgãos fiscalizadores, defendendo os 

contribuintes (seja pessoa jurídica ou física) de eventuais equívocos no recolhimento de 

tributos pela entidade arrecadadora. 

Direito administrativo 

Peças que envolvam as relações envolvendo pessoas e órgãos públicos e a 

sociedade.  

Direito trabalhista 

Roteiros de peças que representem indivíduos ou empresas em disputas entre 

empregado e empregador e em questões sindicais.  

 

Direito previdenciário 

Peças para representar os interesses de segurados da previdência social em busca 

de direitos tais como aposentadorias e outros benefícios previdenciários (pensão por morte, 

auxílio doença e outros).  

 

Direito penal ou criminal 

Peças para preparar e apresentar a defesa ou acusação em ações referentes a 

crimes ou contravenções contra pessoas físicas ou jurídicas. 
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Mediação, conciliação e arbitragem 

Termos e Códigos, roteiros de atas para aplicar nas relações jurídicas envolvendo as 

mais diversas categorias de pessoas os métodos não judiciais de resolução de conflitos de 

interesses e problemas – Arbitragem, Negociação, Conciliação e Mediação – como 

instrumentos de construção da cultura de pacificação social, buscando a desconstrução da 

cultura da litigiosidade, do enfrentamento e do confronto. 

Orientações para os estudantes ou futuro estudantes quando a:  

• Advocacia pública: cabe a este defender cidadãos que não podem pagar 

processos judiciais, na condição de defensor público ou atuar como procurador municipal, 

estadual ou da União, representando seus interesses, zelando pela legalidade dos atos do 

Poder Executivo em ações como licitações e concorrências públicas. 

• Delegacia de polícia: é o principal agente da polícia judiciária. Além das 

atribuições próprias do ―comissário Gordon‖, cabe ao delegado laborar inquéritos policiais, 

chefiar investigações e emitir documentos públicos. Sua atuação é imprescindível à 

propositura da ação penal. 

• Magistratura: ao juiz cabe julgar processos e expedir mandados de prisão, 

de busca ou apreensão etc. O magistrado pode ser federal ou estadual. O juiz federal julga 

causas de interesse da União que envolvam tributos federais e previdência social. O juiz 

estadual decide conflitos entre pessoas físicas, jurídicas e o poder público que não digam 

respeito à União, como questões de família e de tributos estaduais e municipais. 

• Ministério público: conhecido também como parquet, o promotor de justiça 

defende os interesses da sociedade perante o juiz, promove ações penais, apura 

responsabilidades e fiscaliza o cumprimento das leis. Esse profissional também representa 

os interesses dos portadores de deficiência e dos ausentes, tutela direitos da criança, do 

adolescente e da família e ocupa-se das causas sociais, como defesa do ambiente, dos 

direitos do consumidor e do patrimônio cultural e histórico. Como procurador da Justiça, o 

bacharel exerce essas mesmas funções, só que em tribunais. 

 

Como o bacharelado em Direito requer bastante leitura, disposição e ânimo para 

novos desafios, a incubadora terá à disposição coletâneas digitais de legislação e 

computador para pesquisa na internet. 
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A INCUBADORA OFERECERÀ: 

 Sala com computadores, internet e impressora; 

 Espaço para atendimento a clientes; 

 Orientação jurídica para a escolha da ação adequada ao caso concreto, 

elaboração de contratos e cobrança de honorários; 

 Consultoria para gestão, planejamento e marketing jurídico;           

 Orientações Contábeis a elaboração e registro do contrato social da empresa 

jurídica; 

 Planejamento de Gestão Financeira para o Escritório 

 

Plano de Negócio 

O Plano de Negócio permite ao empreendedor explorar as mais importantes esferas 

de seu negócio, verificar sua viabilidade e consolidar sua conclusão em um documento de 

conhecimento fundamental tanto a seus próprios fundadores quanto a eventuais 

investidores ou credores. 

O Plano de Negócio da Gestão de Escritórios  é um documento de planejamento, 

elaborado de acordo com as necessidades desse empreendimento, capaz de mostrar sua 

viabilidade do ponto de vista estrutural, administrativo, estratégico, mercadológico, técnico, 

operacional e financeiro. Este Plano de Negócios deverá servir como apoio aos  futuros 

Advogados para que possam gerir seus escritórios demonstrando o negócio ( escritório) de 

uma forma completa. 
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PROJETO RESPONSABILIDADE SOCIO AMBIENTAL 

#POR MAIS ÀRVORES 

 

NOME: LS Sustentável Reduzir, Reaproveitar e Reciclar. 

 

APRESENTAÇÃO 

A Faculdade LS por ser uma Instituição Educacional tem como responsabilidade a 

educação ambiental e a preservação do meio ambiente. 

A partir de observações e levantamento do consumo de papel em todos os setores, 

verificou-se a necessidade de redução e reutilização, em função do compromisso que a LS 

Educacional tem com a sustentabilidade. 

As pastas destinadas à fabricação de papel são resultantes do processamento 

industrial de fibras vegetais. No Brasil, cerca de 96% das fibras utilizadas são de origem 

arbórea, os 4% restantes são de bagaço de cana, sisal e bambu. Existem 2 tipos de 

processos para industrialização das fibras: o Processo químico, que dá origem à celulose e 

representa cerca de 95% do total produzido no Brasil; o Processo mecânico, que resulta em 

pastas de alto rendimento (PAR), cuja produção chega a apenas 5% do total, em razão de 

ser intensivo em energia elétrica. A celulose de fibra curta é originária do eucalipto 

(representa 85% da produção Brasileira) e a de fibra longa é proveniente do pinus (responde 

por 15% da produção nacional) o No Brasil não é mais utilizada a motosserra, hoje o 

processo de extração da madeira é totalmente mecanizado; o equipamento corta, descasca 

e empilha a madeira o A cor original da celulose é marrom e para chegar à produção de 

papel para imprimir a celulose passa por um processo químico de branqueamento (celulose 

branqueada) que utilizada soda cáustica, cloro e enxofre 

O papel e o papelão são os resíduos que mais se encontram nos lixos, sendo estes 

responsáveis por 39% do lixo mundial. Um fator importante para essa característica é que 

90% do lixo produzido nos escritórios compõe-se exclusivamente de papel, o qual poderá 

ser totalmente reciclável. 

O papel é obtido a partir da celulose que é extraída das árvores através de um 

processo de supressão. Cada tonelada de papel corresponde à destruição de 
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aproximadamente 20(vinte) árvores. No Brasil, o consumo de papel gira em torno de 7 

milhões de toneladas por ano. 

Com a chegada do mundo digital acreditou-se que não seria mais preciso imprimir 

documentos, pois havia agora os e-mails, e os textos seriam salvos no computador 

dispensando, assim, as cópias. Porém, está acontecendo o oposto, pois o avanço 

tecnológico fez com que aumentasse o consumo de papel, mais documentos foram criados 

e impressos do que antigamente. O impacto deste aumento é alarmante: o consumo de 

papel está crescendo de 6 a 8 por cento ao ano, o e-mail está aumentando o volume de 

impressão em 40% e os funcionários estão imprimindo em média 33 páginas da internet por 

dia1. 

Uma das maneiras encontradas para diminuir a quantidade de papel é aplicar a 

Teoria dos 3 R‘s - Reduzir, Reaproveitar e Reciclar. 

Também aplicar os dois outros R‘s da teoria citada, reduzindo e reaproveitando todo 

o papel que é utilizado. 

Dados extraídos da empresa Lexmark, artigo ―Escritório Sem Papel‖, web site 

http://www.lexmark.com 

 

OBJETIVOS 

 Conscientizar o público externo e interno para o uso inteligente do papel. 

 Reduzir o uso e o consumo de papel na Faculdade LS. 

 

JUSTIFICATIVA 

A Média de resmas por mês da Faculdade LS são de 333 (23 árvores), segundo dados 

da USP cada 7.500 páginas impressas correspondem a uma árvore. Nesta perspectiva uma 

árvore corresponde a 15 resmas. 

As árvores utilizadas na indústria de papel e celulose no Brasil são de florestas 

plantadas (eucaliptos e pinus), e não nativa. No entanto, os processos de fabricação do 

papel não são livres de impactos, como no consumo de energia e no uso de água. De 

acordo com a Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária vinculada ao 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), para produzir 1 tonelada de papel são 

necessárias 2 a 3 toneladas de madeira, uma grande quantidade de água e muita energia. 
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Apesar de todo esforço empreendido para a conscientização e de diversas ações temos 

sentido que houve uma grande mudança no clima e tivemos um longo período de 

racionamento de água no Distrito Federal, é perceptível o impacto da devastação do meio 

ambiente. 

Média de consumo folhas de papel sulfite pela LS Educacional 

SETORES – LS EDUCACIONAL 

QUANTIDADE 
POR MÊS 

Resma 
 

QUANTIDADE 
POR MÊS 

Folhas 

OBS 
 

DIREÇÃO ESCOLA TÉCNICA 90 resmas 45000  

DIREÇÃO DA FACULDADE 
/ASSISTENTES  

10 resmas   5000  

SECRETÁRIA DA ESC. TÉCNICA 40 resmas 2000  

SECRETARIA DA FACULDADE 40 resmas 2000  

REPOGRAFIA DA FACULDADE 80 resmas 40000 Época de provas 

FINANCEIRO  10 resmas 5000  

CIAP 3 resmas 1500  

SETOR DE RELACIONAMENTO 30 resmas 15000 Época de 
matrículas 

DECOB 3 resmas 1500  

ÁUDIO E VIDEO 1 resma 500  

TI 1 resma 500  

BIBLIOTECA 3 resmas 1500  

CONTROLADORIA,GP,DPE SETOR 
DE COMPRAS 

20 resmas 10000  

POLO DO VAL PARAISO 2 resmas 1000  

TOTAL 333   

 

     Nossa a meta é economizar uma folha de  papel por dia, façamos uma conta simples 

se 150 pessoas economizar teríamos 150 folhas por dia e multiplicado por 200 (dias letivos) 

teríamos um total de  30.000 folha ao ano, isto corresponderia a 60 resmas, ou seja a LS 

teria economizado 04 árvores por ano. 

A nossa ação terá impacto também no uso água, emissão de gás carbônico e uso de 

energia.  

     Apesar da grande evolução em prol da conscientização ambiental, o balanço dos 

últimos anos nos mostra que isso não tem sido suficiente para a geração de grandes 

resultados; a cada dia que passa o meio ambiente está sendo mais explorado e destruído 

pelo homem. 
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AÇÕES:  

Nos setores: 

- Anotar as entradas e consumo mensal de papel do Setor; 

- Eleger um responsável do setor para ser o multiplicador e o incentivador do Projeto; 

- Confeccionar das caixa para descarte de papeis: 1 para o papel que não utilizou o verso e 

outra para descarte do frente e verso. 

- Os papeis deverão ser recolhidos pelo pessoal da limpeza e colocado separadamente. 

- Alertar os professores e alunos para que eles também adotem este método. 

- Criar metas de redução do consumo de papel;  

- Enviar eletronicamente fatos importantes sobre a campanha de consumo do papel. 

 

Redução do consumo 

A redução do consumo de papel pode ser realizado de diversas formas no dia a dia 

da LS, adotando as seguintes ações sempre que possível: 

 Adotar sistemas que facilitem a economia do papel ao imprimir documentos (tipo de 

letra, modo de impressão...). 

 Disponibilizar textos na rede ou Intranet. 

 Em vez de imprimir os documentos para ser guardado, salvá-los. 

 Evitar espaços ociosos no texto; 

 Fazer as emendas e correções, diretamente no documento salvo no computador, 

evitando impressões e gastos de papel com rascunhos. 

 Fazer gravação de cópias (para arquivo) de ofícios e documentos; 

 Antes de imprimir seus textos, verificá-los atentamente para que não necessite de 

novas correções. 

 Imprimir e copiar apenas a quantidade necessária; 

 Imprimir e copiar frente e verso; 

 Nas comunicações interna e externas optar sempre pelo meio eletrônico. 

 Salvar documentos em arquivos virtuais (nuvens) ou na rede LS. 

 Antes de utilizar a impressora, verificar se há a real necessidade de imprimir o 

respectivo documento 
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 Não copiar ou imprimir material em excesso ou páginas erradas. 

 Manter uma impressora central em cada setor. 

 

Reutilização 

Para a efetivação deste projeto, é necessário que todos os colaboradores da LS 

educacional sem perder a qualidade reutilize o papel: 

 A reutilização das folhas que possuem o seu verso em branco; 

 A utilização de fotocópias em frente e verso; 

 Usar o verso de folhas 

 Usar sempre o verso das folhas para rascunho ou para confecção de blocos de 

anotações podendo estes,  trazer a importância da reutilização. 

 

O método de reutilização está indiretamente ligado com o da redução, pois tudo que 

não poderá ser reduzido deve ser reutilizado. Após ser reutilizado o material deverá 

passar pelo processo de reciclagem. 

 

CONSCIENTIZAÇÃO 

Quando o documento não exigir padrões da ABNT evite textos com grandes espaços 

entre linhas e parágrafos requerem mais páginas de impressão, gastando assim mais papel.  

A colocação de cartazes em lugares estratégicos, de boa visualização:  

 No hall de entrada; 

 No atendimento da Secretaria, Biblioteca, Central de alunos e outros; 

 Nos murais; 

 Nos banheiros 

 Próximo das impressoras; 

Os cartazes devem ser informativos e demonstrar as formas de redução de papéis e 

demonstrar que com estas atitudes o usuário poderá reduzir gastos e principalmente 

contribuir com a preservação da natureza. 

Televisores  
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Exibir informativos educativos sobre o quanto a natureza é prejudicada com a 

fabricação excessiva de papel e como podemos ajudar reduzindo o uso de papel nos 

televisores dos corredores. 

Ter uma árvore em um vaso (mascote) para demonstrar o impacto do uso de papel 

sobre a natureza. 

 

Cartazes e frases: 

 Utilizar um cartaz com frases que diz como evitar o desperdício no uso de papéis. 

 Nas assinaturas de e-mail. 

 Nos documentos que permitirem. 

 Banheiros, Salas de aulas, copa e outros: 

 

Conscientização verbal 

Informar a todos que circulam na LS Educacional, como é o projeto e dizer orientar 

para a adoção de ações. 

Devemos incentivar a reciclagem do papel, e orientar o descarte correto no lixo. 

Papeis não devem ser misturados com demais lixos. Papéis que podem ser reciclados: 

 Sulfite; 

 Papelão; 

 Caixas de embalagens de produtos; 

 Papel de presente; 

 Jornal e revista; 

 Folhas de caderno. 
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PROJETO DE TRANSVERSALIZAÇÃO 

 

 

1. RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E AFRO-DESCENDÊNCIA, CULTURA 

AFROBRASILEIRA, AFRICANA E INDÍGENA: MEU POVO MINHA IDENTIDADE  

 

2. EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS. TITULO:  O SEU TERMINA ONDE 

COMEÇA O MEU... 

 

 

3. EDUCAÇÃO AMBIENTAL: O AMBIENTE QUE ME SUSTENTA  

 

4. INFÂNCIA DE SUCESSO: FINNAR KIDS 
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PROJETO DE TRANSVERSALIZAÇÃO 

 

Há homens que lutam por um dia e são bons; há outros que lutam por 
um ano e são melhores; há outros, ainda que lutam por muitos anos e 
são muito bons; há, porém, os que lutam por toda a vida, estes são os 
imprescindíveis... 

                                                                    Bertold Brecht 

 

Através do Núcleo de Apoio Pedagógico a Faculdade LS, propôs o Projeto de 

Transversalização, com o apoio da Comissão Permanente de Avaliação e Colegiado 

de Coordenadores, buscando atender o Projeto Pedagógico Institucional e os 

anseios do Conselho Superior   na crença de que educação se faz conjuntamente 

com a estabelecimento de metas,  investigação avaliação do processo, recorremos 

ao conceito estabelecido no parâmetro curricular que define: 

A transversalidade diz respeito à possibilidade de se estabelecer, na prática 

educativa, uma relação entre aprender na realidade e da realidade de 

conhecimentos teoricamente sistematizados (aprender sobre a realidade) e as 

questões da vida real (aprender na realidade e da realidade). 

 

A opção em organizar o projeto transversalização para as atividades 

normativas regulatórias, justifica porque, a transversalidade diz respeito à 

possibilidade de se estabelecer, na prática educativa, uma relação entre aprender 

conhecimentos teoricamente sistematizados (aprender sobre a realidade) e as 

questões da vida real e de sua transformação (aprender na realidade e da 

realidade). 

Não é disciplina e os temas do projeto surgem de acordo com os temas 

relevantes para a comunidade  acadêmica e de acordo com o contexto social e das 

demandas escolares; ― Não se trata de trabalhá-los paralelamente, mas de trazer 

para os conteúdos e para a metodologia da área a perspectiva dos temas.  

O Projeto de Transversalização é um espaço democrático, onde cada curso 

deve organizar suas ações. 

 A Faculdade LS, por meio do Projeto de  Transversalização, tem como 

propósito, o desenvolvimento das quatro aprendizagens essenciais, necessárias 
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para o profissional do século XXI: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a 

viver junto e aprender a ser. 

- Aprender a conhecer: as rápidas transformações geradas pelo progresso 

científico e as novas formas de atividades econômicas e sociais exigem dos 

profissionais a conciliação da cultura geral com a necessidade de aprofundamento 

em uma área específica de atuação. A cultura geral representa o passaporte para a 

educação permanente, a constante busca por novos conhecimentos, despertando o 

gosto pelo aprender e fornecendo as bases para a aprendizagem ao longo de toda 

a vida. 

- Aprender a fazer: o trabalho é e será, com maior frequência, menos 

prescritivo e mais desafiador às competências do profissional. É necessário aos 

profissionais o desenvolvimento da capacidade de enfrentar criativamente situações 

inusitadas que requerem competência laboral individual e coletiva. 

- Aprender a viver junto: a percepção da crescente interdependência dos 

seres humanos gera a necessidade de conhecimento sobre o outro, sua história, 

tradição e cultura, e a aceitação da diversidade humana. A realização de projetos 

comuns possibilita a gestão inteligente e pacífica dos conflitos, envolvendo a análise 

compartilhada de riscos e a ação conjunta, em face aos desafios do futuro. 

- Aprender a ser: a dimensão do ―aprender a ser‖, contempla o 

desenvolvimento da autonomia, da responsabilidade profissional e social 

(cidadania). Este desenvolvimento torna-se variável crítica de sucesso, para o 

enfrentamento das situações complexas que se apresentarão ao futuro profissional. 

Lidar com desafios e tornar-se sinônimo de profissionalismo é isto que o Projeto 

busca e possibilita para o aluno participante. 

 

Desse modo, os currículos dos cursos de graduação da Faculdade LS 

deverão contemplar as narrativas historicamente negligenciadas, focando de forma 

permanente estudos vinculados aos seguintes eixos: Diversidade, Cidadania Direitos 

Humanos e Sustentabilidade. Como as temáticas permearão todos os cursos, 

entende-se que esses eixos são transversais ao currículo. 

 

Os eixos transversais favorecem uma organização curricular mais integrada, 

focando temas ou conteúdos atuais e relevantes socialmente e que, em regra geral, 
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são deixados à margem do processo educacional (SANTOMÉ, 1998). A expectativa 

é de que a transversalidade desses temas torne o Currículo mais reflexivo e menos 

normativo e prescritivo, ao mesmo tempo em que indica que a responsabilidade pelo 

estudo e discussão dos eixos não é restrita a grupos ou professores individualmente, 

mas ao coletivo de profissionais que atuam no curso. 

Ademais, possibilitam o acesso do(a) estudante aos diferentes referenciais de 

leitura do mundo, com vivências diversificadas e a construção/reconstrução de 

saberes específicos. Os conteúdos passam a ser organizados em torno de uma 

determinada ideia ou eixo que indicam referenciais para o trabalho pedagógico a ser 

desenvolvido por professores(as) e estudantes, de forma interdisciplinar, integrada e 

contextualizada. 

 

Diversidade - Etimologicamente, o termo diversidade significa diferença, 

dessemelhança, heterogeneidade, desigualdade. A diversidade está relacionada, a 

um só tempo, à diferença de padrões, saberes e culturas hierarquizadas e à 

desigualdade econômica. Esse atributo nos leva a alguns grupos excluídos que, 

historicamente, têm vivenciado a desigualdade em virtude de suas diferenças dos 

padrões preestabelecidos: mulheres, pessoas com deficiências, negros, povos 

indígenas, população LGBT, quilombolas, pessoas do campo e pobres, entre outros. 

 

Existe, então, a compreensão de que fenômenos sociais, tais como: 

discriminação, racismo, sexismo, homofobia, transfobia, lesbofobia, valorização dos 

patrimônios material e imaterial e depreciação de pessoas que vivem no campo 

acarretam a exclusão de parcelas da população dos bancos escolares e geram uma 

massa populacional sem acesso aos direitos básicos. 

 

A faculdade apresenta-se como um espaço propício para tratar dessas 

questões, não como verdades absolutas, mas que possibilitem aos estudantes ―[...] 

compreenderem as implicações éticas e políticas de diferentes posições sobre o 

tema e construírem sua própria opinião nesse debate. [...] A ideia de que educação 

não é doutrinação talvez valha aqui mais do que em qualquer outro campo, pois 

estaremos lidando com valores sociais muito arraigados e fundamentais‖ (BRASIL, 

2009, p. 14). 
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Pensar uma educação para a diversidade significa, na prática: 

a) Reconhecer a existência da exclusão no ambiente escolar.  

b) Buscar permanentemente a reflexão a respeito dessa exclusão.  

c) Repudiar toda e qualquer atitude preconceituosa e discriminatória. 

Considerar, trabalhar e valorizar a diversidade presente no ambiente escolar, 

pelo viés da inclusão dessas parcelas alijadas do processo.  

d) Pensar, criar e executar estratégias pedagógicas com base numa visão 

crítica sobre os diferentes grupos que constituem a história social, política, 

cultural e econômica brasileira.  

O trabalho concomitante com as questões de gênero, diversidade sexual, 

relações étnico-raciais e educação patrimonial é oportuno e necessário, pois na vida 

cotidiana e na história das sociedades ocidentais essas questões estão imbricadas, 

necessitando de uma abordagem conjunta. Nesse sentido, ao se sobreporem as 

diferentes desigualdades, acabam por serem reforçadas, formando um universo de 

subcidadãos. 

 

Cidadania e Direitos Humanos: Cidadania e direitos humanos são termos 

utilizados algumas vezes para expressar uma mesma realidade, política ou ação. 

Aqui tomamos a diferenciação feita por Benevides (2013), pois partimos dos 

mesmos pressupostos que a autora utiliza para construir as diferenças e 

proximidades dessas categorias. A cidadania é uma ideia fundamentada em uma 

ordem jurídico política, ou seja, o cidadão é membro de um determinado Estado e 

seus direitos ficam vinculados a decisões políticas. Por isso, os direitos de cidadania 

são variáveis em função de diferentes países e culturas e determinados por diversos 

momentos históricos. No entanto, jamais podem estar dissociados dos direitos 

humanos em sociedades democráticas. 

 

A organização política e social baseada na cidadania é um avanço importante 

para a inclusão de minorias nas políticas sociais, porém não é suficiente para 

garantir uma convivência entre grupos considerados maiorias e minorias, sendo 

necessária a introdução de outro nível de direitos. 
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Apesar de serem considerados universais e naturais, os direitos humanos são 

também históricos, pois sofreram alterações, mudanças e até mesmo rupturas em 

períodos históricos diferentes e até em países que os incorporaram tardiamente em 

suas legislações, em relação a outros. Benevides (2013), seguindo as orientações 

da II Conferência de Direitos Humanos da ONU, em Viena, 1993, explicita as 

características dos direitos humanos como indivisíveis e interdependentes. Nessa 

perspectiva, portanto não se trata de utilizar os dois termos para identificar os 

mesmos processos de organização da sociedade, mas de especificar as 

características de cada um para construir a relação com o tema aqui proposto. 

 

A Escola, em seu privilegiado espaço de promoção do Estado Democrático de 

Direito, não pode exercer uma prática negativa em relação ao que defende e, assim, 

colocar em xeque seu papel transformador da realidade, pois conforme vem sendo 

amplamente discutido em inúmeras convenções nacionais e internacionais, a 

educação é um direito fundamental que contribui para a conquista de todos os 

demais direitos humanos. Daí a importância de termos este eixo como transversal ao 

currículo.  

 

O Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (BRASIL, 2007) define 

a educação em direitos humanos como um processo sistemático e multidimensional 

que orienta a formação do sujeito de direitos, articulando as seguintes dimensões:  

 

a) Apreensão de conhecimentos historicamente construídos sobre direitos 

humanos e sua relação com contexto internacional, nacional e local. 

b) Afirmação de valores, atitudes e práticas sociais que expressem a 

cultura dos direitos humanos em todos os espaços da sociedade.  

c) Formação de uma consciência cidadã capaz de se fazer presente em 

níveis cognitivo, social, cultural e político.  

d) Desenvolvimento de processos metodológicos participativos e de 

construção coletiva, utilizando linguagens e materiais didáticos 

contextualizados.  
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e) Fortalecimento de práticas individuais e sociais que gerem ações e 

instrumentos em favor da promoção, proteção e defesa dos direitos humanos, 

bem como reparação das violações.  

 

Sugere-se o estudo cauteloso e pormenorizado dessas dimensões, de forma 

a contemplá-las em toda a organização do trabalho pedagógico desenvolvido pelos 

professores. Para tanto, é fundamental o uso de metodologias e dispositivos que 

possibilitem uma ação pedagógica progressista e emancipadora, voltada para o 

respeito e valorização da diversidade, para os conceitos de sustentabilidade e de 

formação da cidadania ativa.  

 

A cidadania ativa pode ser entendida como o exercício que possibilita a 

prática sistemática dos direitos conquistados, bem como a ampliação de novos 

direitos, devendo contribuir para a defesa da garantia do direito à educação básica 

pública, gratuita e laica para todas as pessoas, inclusive para os que a ela não 

tiveram acesso na idade e condições próprias. É ampla a discussão nos dias atuais 

sobre o ―direito à aprendizagem‖, como um dos maiores desafios da Escola. 

 

Essas reflexões foram retomadas e reforçadas nas Diretrizes Nacionais de 

Educação em Direitos Humanos, Resolução 08/2012, segundo as quais o escopo 

principal da Educação em Direitos Humanos é a formação ética, crítica e política.  

 

Por formação ética compreende-se a promoção de atitudes orientadas por 

valores humanizadores, como dignidade da pessoa, liberdade, igualdade, justiça e 

paz, reciprocidade entre povos e culturas, servindo de parâmetro para a reflexão dos 

modos de ser e agir individual, coletivo e institucional. A construção de uma atitude 

crítica diz respeito ao exercício de juízos reflexivos sobre as relações entre 

contextos sociais, culturais, econômicos e políticos, promovendo práticas 

institucionais coerentes com os Direitos Humanos.  

 

A formação política deve estar pautada numa perspectiva emancipatória e 

transformadora dos sujeitos, esforçando-se por promover o empoderamento de 

grupos e indivíduos, situados à margem de processos decisórios e de construção de 



PLANO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
Credenciamento: Portaria Nº 2.552 de 15/07/2005 publicada no DOU de 19/07/2005 
Recredenciamento: Portaria Nº 1415 de 06/12/2016, publicada no DOU de 07/12/20 

310 
 

 
www.ls.edu.br/faculdade     

direitos, favorecendo sua organização e participação. Esses aspectos tornam-se 

possíveis por meio do diálogo e de aproximações entre diferentes sujeitos 

biopsicossociais, históricos e culturais, bem como destes em suas relações com o 

Estado. 

 

Diante disso, evidencia-se a necessidade e importância de tornar a sala de 

aula e a faculdade espaços de fortalecimento da participação individual e coletiva, 

que reconheça e valorize todos os grupos. A educação em e para os Direitos 

Humanos é, assim, uma forma de reposicionar compromissos nacionais com a 

fomentação de sujeitos de direitos e de responsabilidades, podendo influenciar na 

construção e consolidação da democracia. 

 

Sustentabilidade: Para a sociedade, o capital passou a ser qualificado como 

princípio de felicidade, em detrimento de populações que se aglomeravam entre os 

altos índices de desemprego e pobreza. As cidades começaram a inchar e a 

população planetária cresceu como nunca; as áreas agricultáveis foram expandidas 

e as florestas europeias, norte-americanas e asiáticas foram dizimadas. 

 

E no século XX, com o fim da escravidão, a globalização se intensifica e o 

desenvolvimento tecnológico expandem a produção agrícola, iniciando o 

pensamento ambientalista. ―Esse momento histórico influenciou as relações 

humanas e o uso dos recursos naturais‖ (TORRES, 2011, p. 110). Os governos 

começaram a instituir nos marcos legais os princípios da liberdade, no capitalismo, e 

da igualdade, no socialismo. 

 

Na década de 1960, as questões ambientais passaram a ser melhor 

percebidas pela humanidade, momento em que foi lançado o importante livro: 

―Primavera Silenciosa‖, de Rachel Carson, em 1962, e realizada a Conferência da 

Biosfera em Paris, em 1968 (DUARTE; WEHRMANN, 2002, p. 11-12).  

 

A partir de então, correntes científicas começaram a entender o planeta de 

forma sistêmica. Ou seja, o método reducionista e mecanicista da Ciência começou 

a ser questionado e em seu lugar, alguns autores, como Capra, propuseram que 
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estudos sobre o funcionamento dos organismos fossem realizados a partir de uma 

concepção sistêmica, onde o mundo passasse a ser visto ―em termos de relações e 

de integração‖ (1986, p.259-260).  

 

Com isto, na década de 1980 surgiu um novo conceito, o de Desenvolvimento 

Sustentável. Esse conceito assumiu grandes proporções após a publicação do livro 

―Nosso Futuro Comum‖. A bibliografia, também conhecida como relatório Brundtland, 

foi publicada em 1987, a partir do trabalho realizado pela Comissão Mundial sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento, órgão vinculado à ONU.  

 

O conceito de desenvolvimento sustentável conduz ao raciocínio de um 

desenvolvimento que una a sociedade, o meio ambiente e a economia de forma 

equilibrada. Como explica Sachs: ―devemos nos esforçar por desenhar uma 

estratégia de desenvolvimento que seja ambientalmente sustentável, 

economicamente sustentada e socialmente includente [...]‖ (2004, p.118).  

 

Diante desse novo modelo de desenvolvimento exposto pelo relatório 

Brundtland e com o lançamento do primeiro Relatório do Desenvolvimento Humano 

em 1990, houve a ruptura com o pensamento de que o crescimento econômico 

poderia sanar todos os problemas do mundo moderno. Até então, havia uma noção 

de desenvolvimento como sendo a mesma de crescimento econômico (VEIGA, 

2006). 

 

A ruptura desse paradigma, fez com que muitos autores passassem a refletir 

sobre o melhor tipo de desenvolvimento. Excluía-se a ideia do crescimento zero, 

utilizado outrora por defensores do meio ambiente e moradores de países 

―desenvolvidos‖. Neste sentido, o Brasil promoveu a Conferência das Nações Unidas 

sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento - CNUMAD no Rio de Janeiro em 1992, 

também conhecida como Rio-92 ou Eco-92. Esse evento reuniu representantes de 

diversas nações e de várias organizações da sociedade civil e, entre outros 

resultados, criou a Agenda 21.  
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O documento gerado ―tratava de praticamente todas as grandes questões, 

dos padrões de produção e consumo à luta para erradicar a pobreza no mundo e às 

políticas de desenvolvimento sustentável‖ para o século XXI (NOVAES, 2003, 

p.324).  

 

Em decorrência da Rio-92, surgiu também o ―Tratado de Educação Ambiental 

para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global‖, documento formulado 

pela sociedade civil com 16 princípios e 22 diretrizes, indicando a necessidade de 

―[...] estimular a formação de sociedades socialmente justas e ecologicamente 

equilibradas, que conservam entre si relação de interdependência e diversidade‖ 

(2012).  

 

As sociedades sustentáveis devem buscar desenvolver suas potencialidades 

locais, aproveitando os conhecimentos tradicionais e respeitando o equilíbrio 

ecossistêmico, superando o modo de produzir e reproduzir do capitalismo.  

 

Mesmo com os problemas para a implantação da Agenda 21, foi reconhecido 

que as comunidades locais, baseadas em suas tradições culturais e na cooperação, 

poderiam facilitar e criar uma alternativa para o modelo de sociedade atual, fundado 

na superprodução e no superconsumo. Com isto, passa-se a buscar um novo 

modelo de humanidade, que ―através do reencantamento das práticas sociais 

locais/globais e imediatas/diferidas plausivelmente possam conduzir do colonialismo 

à solidariedade‖ (SANTOS, 2002, p.116).  

 

O Estado tem um papel fundamental para que a globalização se torne mais 

simétrica e justa. Entre outras coisas, o poder público tem a função de harmonizar 

metas sociais, ambientais e econômicas, ―buscando um equilíbrio entre diferentes 

sustentabilidades (social, cultural, ecológica, ambiental, territorial, econômica e 

política) [...]‖ (SACHS, 2004, p.11). Assim, as dimensões social, cultural, ecológica, 

ambiental, territorial, econômica, política e espiritual devem ser observadas em todo 

momento do processo educativo.  
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O eixo transversal ―Sustentabilidade‖, no currículo dos cursos, sugere um 

fazer pedagógico que busque a construção de cidadãos comprometidos com o ato 

de cuidar da vida, em todas as fases e tipos, pensando no hoje e nas próximas 

gerações.  

 

O eixo perpassa o entendimento crítico, individual e coletivo de viver em rede 

e de pensar, refletir e agir acerca da produção e consumo consciente, qualidade de 

vida, alimentação saudável, economia solidaria, agroecologia, ativismo social, 

cidadania planetária, ética global, valorização da diversidade, entre outros. 

Para tal, é necessário que os valores individuais e coletivos sejam baseados em 

princípios definidos na Poxlítica Nacional de Educação Ambiental, Lei 9.795/1999, e 

reafirmados pelas Diretrizes Nacionais de Educação Ambiental, Resolução CNE/CP 

nº 2, de 15/06/2012.  

 

Todas as áreas do conhecimento das etapas e modalidades do processo de 

escolarização, bem como suas atividades pedagógicas devem permear, de forma 

articulada e transversal, a educação para a Sustentabilidade. Assim, caminharemos 

juntos para uma mudança de postura e prática rumo à sustentabilidade da estadia 

humana no planeta Terra. 

 

Esses temas transversais articulam-se, assim, a estrutura curricular de cada 

curso e favorece o desenvolvimento de práticas tras/interdisciplinares e que 

respeitam os valores assumidos por essa IES.  

 

O projeto transversalização comunga com as linhas básicas de ação 

acadêmica e pedagógica para os discentes da Faculdade LS , no Ensino quando se 

pensa educação, pensa-se política. Pensa-se no perfil do homem, global, que se 

quer construir. Um homem que é social, é histórico, é concreto. Portanto, 

concomitantemente, pensa-se sobre todo um contexto social, político, econômico e a 

rigor, ideológico que interfere na produção educacional, mesmo que aparentemente 

sejam-lhe endógenas.Some-se a isso, o conceito que se tem do ato de aprender, do 

ato de ensinar, fases distintas de um único, dialético e indissociável ato. 
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EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS 

 

BASE LEGAL: Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, 

conforme disposto no Parecer CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, que originou a 

Resolução CNE/CP N° 1, de 30/05/2012.   

 

TITULO:  O SEU TERMINA ONDE COMEÇA O MEU... 

CARGA HORÁRIA: 20 horas – distribuídas em uma semana de atividades 

transdisciplinar. 

 

EMENTA 

A proposta da inserção dos direitos humanos no projeto de transversalização , 

está pautado na Resolução nº 1, de 30 de maio de 2012, que Estabelece Diretrizes 

Nacionais para a Educação em Direitos Humanos em seu Artigo7º  inciso I que 

preconiza: ―A inserção dos conhecimentos concernentes à Educação em Direitos 

Humanos na organização dos currículos da Educação Básica e da Educação 

Superior poderá ocorrer das seguintes formas: I - pela transversalidade, por meio de 

temas relacionados aos Direitos Humanos e tratados interdisciplinarmente;  

 A discussão dos Direitos Humanos na formação do professor da Educação 

Infantil e Ensino Fundamental, necessariamente tem que desafiar à criatividade, a 

reflexão, a crítica, pesquisando, discutindo e analisando algumas das questões 

sociais fundamentais como a violência, fome, corrupção e, sobretudo a importância 

do ato de votar, propiciando o desenvolvimento de atitudes e competências, 

despertando o interesse pela pesquisa, visando o entendimento do presente para a 

projeção do futuro.  

A escola tem como compromisso mostrar ao educando que a verdadeira 

democracia implica a prática da cidadania, o conhecimento e o respeito pelos 

direitos humanos. Assim, conhecer, analisar, questionar, refletir sobre as questões 

sociais que alteram e prejudicam nossa sociedade é uma forma de assessorá-lo 

para eu utilize o seu "capital do saber" para redimensionar a dura realidade que lhe é 
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apresentada, desenvolvendo nele a capacidade de criticidade, criatividade e 

principalmente corresponsabilidade.  

OBJETIVOS 

 Identificar no próprio grupo de convívio problemas sociais, econômicos, 

políticos;  

 Reconhecer problemas sociais, econômicos e políticos, atuais e do passado, 

em diferentes grupos sociais;  

 Questionar sua realidade, refletir sobre soluções em sua comunidade e em 

outras;  

 Valorizar a importância do voto como instrumento de transformação social e 

exercício vivo da cidadania;  

 Comparar acontecimentos, estabelecendo relações entre o passado e o 

presente;  

 Adotar atitudes transformadoras de repúdio a alienação;  

 Desenvolver o senso crítico em relação aos problemas sociais.  

TEMAS: 

 Viver bem com os outros  

 Os direitos e deveres da criança 

 Direitos e deveres -  

 Reconhecendo o direito das crianças através de diferentes gêneros textuais  

 Os direitos das crianças nas canções 

 Estudar, brincar e ser feliz: direito de todas as crianças 

 Direito à educação 

 A ética e os direitos da criança 

 Os valores humanos e a linguagem oral e escrita.  

 Ética e direitos humanos: temos direito a todos os direitos! 

 Ética e direitos humanos: celebrando o dia internacional dos direitos humanos na 

escola. 

 Exercício da cidadania: somos ―cidadãos de papel‖? 

 

 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=19718
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=33349
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=24197
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=27450
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=6381
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=1753
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=8048
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=28392
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=27453
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=27767
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=27767
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=22237
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Todos os discentes que tiverem 80% de frequência nas atividades receberão um 

certificado de participação do controle de frequência será realizado por meio de 

listagem, assinada pelo aluno.  

 

 

RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E AFRO DESCENDÊNCIA CULTURA 

AFROBRASILEIRA, AFRICANA E INDÍGENA 

 

TITULO:  MEU POVO MINHA IDENTIDADE  

 

 

BASE LEGAL: Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações 

Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira, Africana e 

Indígena, nos termos da Lei Nº 9.394/96, com a redação dada pelas Leis Nº 

10.639/2003 e N° 11.645/2008, e da Resolução CNE/CP N° 1/2004, fundamentada 

no Parecer CNE/CP Nº 3/2004. 

 

CARGA HORÁRIA: 20 horas – distribuídas em uma semana de atividades  

transdisciplinares.  

 

EMENTA 

 

Introdução à História Africana e Indígena e sua contribuição na formação da 

sociedade brasileira, assuntos que se referem à mentalidade coletiva, o que 

sabemos superficialmente e o que não é do nosso conhecimento.  

 

OBJETIVO GERAL 

 

Promover ações de resgate a história e a cultura dos povos africanos e indígenas, 

pesquisando e aprofundando conhecimentos sobre a contribuição para a formação 

da comunidade nacional e local. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Promover através da conscientização uma convivência harmônica entre as 

diferenças existentes na escola; 

 Combater o preconceito relacionado as pessoas negra e indígena; 

 Divulgar a influência que a cultura afro e indígena exerce sobre nossa cultura;  

 Promover uma maior integração dos descendentes destes povos. no convívio 

social; 

 Conhecer as descendências de raças que constituem a população 

 local;  

 Permitir que os alunos tenham um maior contato com a história de 

 suas raízes; 

 Sensibilizar e conscientizar os alunos e comunidade civil quanto à 

descriminação racial; Promover a cidadania e a questão da igualdade entre 

os povos. 

 

TEMAS 

 

a) O MOVIMENTO INDIGENA 

A formação dos Indígenas.  

A intelectualidade indígena.  

Visita a FUNAI 

Visita ao Museu do Índio 

 

b) O MOVIMENTO NEGRO  

A formação de quilombos.  

A intelectualidade negra.  

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnica-  

Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana.  

Sistema Racial de Cotas.  

Visita ao Quilombo 
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c)  O NEGRO E O INDIGENA NA CULTURA  

A desconstrução de conceitos e preconceitos referente à cultura  

A cultura da dança.  

A religiosidade.  

A culinária.  

Língua e literatura.  

Esporte. 

A educação. 

Diversidade na Educação Reflexões e Experiências 

Superando o Racismo na Escola 

Quilombos - Espaço de resistência de homens e mulheres negros 

 

METODOLOGIA:  

Encontros expositivo-dialogados utilizando quadro e data-show para visualização e 

socialização dos slides elaborados pelos palestrantes.  

 

Utilização da sala de multimídia para apresentação de documentário sobre 

quilombo; Leitura e discussão de textos atuais. 

 

Palestras sobre ―O movimento negro no Brasil‖ e a ―Desconstrução de conceitos e 

termos referente à cultura afrodescendente‖.  

 

CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO:  

Todos os discentes que tiverem 80% de frequência nas atividades receberão um 

certificado de participação do controle de frequência será realizado por meio de 

listagem, assinada pelo aluno.  

 

DIVULGAÇÃO:  

 Cartazes; 

 Convites; 

 Ferramentas Eletrônicas. 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

BASE LEGAL: Políticas de educação ambiental (Lei Nº 9.795, de 27 de abril de 

1999 e Decreto Nº 4.281 de 25 de junho de 2002). 

 

TITULO:  O AMBIENTE ME SUSTENTA  

 

CARGA HORÁRIA: 20 horas – distribuídas em uma semana de atividades  

 

EMENTA:  

O cerrado fauna e Flora.  

Abordando a questão ambiental e seus desdobramentos educativos, contribuindo 

para capacitar para os desafios que hoje se apresentam na constituição das práticas 

de Educação Ambiental. 

OBJETIVO GERAL:  

propiciar ao discente a integração de conhecimentos aptidões, valores, atitudes e 

ações para que possam atuar com responsabilidade em seu espaço de vivência,  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

Adotar a área próxima à Faculdade LS; 

Visitar o parque cortado  

Evidenciar a Educação a Ambiental como um ato político, na perspectiva holística, 

enfocando a relação entre o ser humano, a natureza e o universo de forma 

interdisciplinar.  

Promover processos de educação ambiental voltados para valores humanísticos, 

conhecimentos, habilidade, atitudes e competências que contribuam para a 

participação cidadã na construção de sociedades sustentáveis. 

 

TEMA: O CERRADO 

Fauna 
Vegetação 
Formações florestais 
Formações savânicas 
Formações campestres 
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Estado de conservação 
 
ATIVIDADES EXTRAS 

Levantamento das espécies de Árvores da região próxima a LS; 

Adotar a área próxima a LS; 

Coleta Seletiva. 

 

CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO:  

Todos os discentes que tiverem 80% de frequência nas atividades receberão um 

certificado de participação do controle de frequência será realizado por meio de 

listagem, assinada pelo aluno.  

 

DIVULGAÇÃO:  

 Cartazes; 

 Convites; 

 Meios eletrônicos de divulgação. 
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INFÂNCIA DE SUCESSO:  FINNAR KIDS 

ENQUANTO VOCÊ VIAJA PELO MUNDO DO ARTESANATO, SEU FILHO FAZ 

ARTE, COM CONSCIÊNCIA E SAÚDE 

 

Lugar de criança é na Brinquedoteca 

 

A Charph Eventos, através da Assessoria da Psicopedagoga Marilza Luzia 

Saraiva de Souza, pelo 3º ano consecutivo oferece ao público mirim um laboratório 

de atividades lúdicas, em 2018 em parceria com  Faculdade LS, visando para 

oferecer orientação hospitalares, prevenção de acidentes, Alimentando com arte, 

Dramatizando as profissões, oficinas de artes, contação de histórias, este ano com 

foco na saúde e no empreendedorismo infantil. 

O espaço foi projetado exclusivamente para atender a criança em suas 

peculiaridades e de forma lúdica.  

A FINNAR Kids oferece um espaço construído para as crianças ( 

brinquedoteca),onde serão desenvolvidas  atividades que proporcionam o convívio  

em uma sociedade  igualitária e focada para a saúde , administração financeira e 

contábil infantil 

O laboratório Multifuncional tem como objetivo proporcionar oficinas, Workshop 

e brincadeiras que valorizem o cuidado com o outro, com o espaço, com a saúde, 

com o meio ambiente e os objetos, a criatividade enfatizando a coletividade. 

Para os acadêmicos dos diversos Cursos da Faculdade LS e da Escola 

Técnica, nas áreas de saúde e negócios que tem em sua essência no empreender e 

no cuidar e o cuidar é uma arte, este contato com as crianças visa a prática envolvendo 

o respeito e o autocontrole emocional, aspectos que favorecem a formação dos 

estudantes. 

O laboratório (brinquedoteca) está instalado na 12ª Feira Internacional de 

Artesanato - FINNAR, realizada no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, de 

13 a 22 de abril. 
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ATELIÊ KIDS LS 

Na 12ª FINNAR a  LS Educacional promoverá oficinas diversas para o público de 

03 a 12 anos em um espaço planejado e preparado para as crianças. 

 Brincadeiras dirigidas e monitoradas 

 Contação de Histórias  

 Desenho 

 Dobradura 

 Fantoches 

 Histórias cantadas 

 Massinha  

 Palitos  

 Pintura 

 

WORKSHOP KIDS LS 

Na 12ª FINNAR a  LS Educacional promoverá atividades vinculadas aos  cursos 

da Faculdade LS e da Escola Técnica voltadas para os cuidados com a alimentação, 

prevenção de acidente, preparação para procedimentos cirúrgicos e exames 

médicos hospitalares, todos envolvendo o aspecto artístico. 

 Balanceando o lanche 

 Desvendando as bulas dos medicamentos  

 Produção de Slime 

 Enfermeiro Mirim 

 Educação Financeira 

 Arranjo Físico  

 Higiene 

 Alimentação saudável 
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ANEXO II 

PLANOS 
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ANEXO A - PLANO DE CARREIRA DO CORPO DOCENTE 
 

CAPÍTULO I 

DOS OBJETIVOS 

 

Art. 1º - Este Plano de Cargos e Salário Docente (PCSD) aplica-se a todos os professores 

da Faculdade. 

I. Estabelecer normas que regulem a estrutura dos cargos, visando atender a política 

Institucional e de recursos humanos; 

II. Estabelecer normas e critérios que regulem a progressão salarial e a ascensão 

funcional, de maneira a potencializar os recursos humanos existentes; 

III. Disponibilizar, ao pessoal docente, mecanismos que possibilitem a realização e o 

desenvolvimento pessoal e profissional; 

IV. A progressão do presente plano de carreira se dará de forma alternada, com 

observância das modalidades verticais e horizontais. 

 

CAPÍTULO II 

DO REGIME DE TRABALHO 

 

Art. 2º - O regime de trabalho do pessoal docente da faculdade será o da Consolidação das 

Leis de Trabalho – CLT, da legislação complementar e das demais leis específicas, 

respeitadas as disposições estatutárias e regimentais da Faculdade e uma carga horária 

máxima de 40 horas semanais. 

 

CAPÍTULO III 

DAS VAGAS E LOTAÇÃO 

 

Art. 3º - A autorização para a abertura de vagas, com a respectiva carga horária é de 

competência final da Mantenedora. 

Parágrafo primeiro: Quando a abertura de vagas se der para acréscimo as já existentes, 

não ocorrerá ascensão automática dos docentes da Faculdade, que à época tiverem 

titulação compatível, devendo ser obedecido o processo seletivo constante do PCSD. 

Parágrafo segundo: Mesmo quando a abertura de vagas se der por vacância, não ocorrerá 

ascensão automática dos docentes da faculdade, que à época tiverem titulação compatível, 

devendo ser obedecido o processo seletivo constante do PCSD. 
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Art. 4º - A abertura de vagas pressupõe a real necessidade e a viabilidade orçamentária 

para a Contratação, sendo constatada da seguinte forma: 

 

I. Em função da criação e implantação de novos cursos de graduação e superior de 

tecnologia, consolidação de programas de pós-graduação; desenvolvimento de 

projetos de pesquisa, programas de extensão, e ainda, para ocupação de funções de 

natureza administrativa. 

 

Parágrafo único: A solicitação para abertura de vagas deve ser dirigida a Mantenedora, 

constando das exigências da área, as atividades a serem desenvolvidas e demais 

informações necessárias à aprovação da vaga. 

 

Art. 5º - O provimento das vagas dar-se-á prioritariamente por meio de processo seletivo 

interno, sendo que após estar esgotada esta condição, poderá ser aberto processo seletivo 

externo. 

 

Art. 6º - A ampliação de carga horária, em caráter definitivo, deverá ser solicitada através de 

documento formal da Direção da Faculdade e Mantenedora, segundo critérios estabelecidos 

no art. 3º e 4º do Plano de Cargos e Salário Docente. 

 

CAPÍTULO IV 

DOS PROFESSORES DA FACULDADE 

 

Art.7º - Entende-se por professor da Faculdade o profissional devidamente habilitado para o 

exercício do magistério superior, de acordo com a legislação vigente que atua nas diversas 

atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão da Faculdade, compreendendo as 

seguintes classificações: 

I. Professor Titular: professor contratado por processo seletivo, por prazo 

indeterminado nas seguintes categorias: 

a) Categoria ―A‖ 

b) Categoria ―B‖ 

c) Categoria ―C‖ 

d) Categoria ―D‖ 

II. Professor Substituto: professor contratado por processo seletivo, para substituir 

professor titular em situação de afastamento das suas atividades docentes por até 01 
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(um) ano, ao qual compete exercer as atividades previstas na categoria do professor 

titular substituído, podendo ser recontratado por um período de mais (01) um ano. 

 

Art. 8º - O ingresso do professor no quadro efetivo da Faculdade dar-se-á em uma das 

quatro categorias previstas neste Plano de Cargos e Salário Docente e será precedido de 

processo seletivo, realizado segundo o Regulamento do Processo de Seleção do Pessoal. 

 

Art. 9º - São requisitos mínimos para o ingresso nas categorias do quadro efetivo da 

FACULDADE: 

 

I. Professor Titular Categoria ―D‖: ser portador do título de Doutor; 

II. Professor Titular Categoria ―C‖: ser portador do título de Mestre; 

III. Professor Titular Categoria ―B‖: ser portador do Título de Especialista (Pós-

Graduação Lato Sensu), e; 

IV. Professor Titular Categoria ―A‖: ser portador de título de Graduado. 

 

Parágrafo primeiro: A titulação será considerada válida quando obtida ou convalidada em 

instituição e/ou programa reconhecido pela Legislação Nacional. 

Parágrafo segundo: Todas as titulações deverão ser comprovadas por documentos 

originais no ato da contratação, sendo arquivados no departamento de gestão de pessoas 

as cópias devidamente autenticadas. 

Parágrafo terceiro: o enquadramento no plano de cargos e salários dar-se-á somente após 

cumprido o disposto no parágrafo segundo. 

Parágrafo quarto: Os demais requisitos para o ingresso nas categorias do quadro efetivo 

da FACULDADE serão estabelecidos pela Banca Examinadora e publicados em ato 

normativo interno da Faculdade e, em caso de maior publicidade, em jornal local de grande 

circulação. 

 

CAPÍTULO V 

DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO SUPERIOR (DOCENTE) 

 

Art. 10º - A carreira do magistério superior (docente) na Faculdade compõe-se da seguinte 

série de classes por categoria: 

 

I. Série de Classes   - Professor Adjunto (Categoria D); 

   - Professor Assistente (Categoria C); 
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   - Professor Especialista (Categoria B), e; 

   - Professor Auxiliar (Categoria A). 

 

Parágrafo único: Cada nível da série de classes compreende 06 (seis) níveis, designados 

de 01 (um) a 06 (seis). 

 

CAPÍTULO VI 

DA PROGRESSÃO FUNCIONAL 

 

Art. 11º - A progressão funcional na carreira do magistério superior (docente) da Faculdade 

deverá ocorrer, mediante titulação, desempenho acadêmico e aprovação em processo 

seletivo, sob as formas seguintes: 

 

I. Vertical, entendida como progressão de uma para outra classe, da mesma série de 

classes. 

II. Horizontal, entendida como a progressão de um nível para outro, imediatamente 

superior, dentro da mesma classe. 

 

CAPÍTULO VII 

DA PROGRESSÃO VERTICAL 

 

Art. 12º - A progressão vertical dos docentes se dará de duas formas: 

 

I. Progressão Vertical por Titulação. 

II. Progressão Vertical por Avaliação de Desempenho Acadêmico. 

 

Seção I 

Da Progressão Vertical por Titulação 

 

Art. 13º - A progressão vertical por titulação dar-se-á mediante titulação e aprovação em 

processo seletivo independentemente de cumprimento de interstício temporal  para o nível 

inicial: 

I. Da classe de Professor Adjunto, mediante a obtenção do Título de Doutor; 

II. Da classe de Professor Assistente, mediante a obtenção do grau de Mestre, e; 

III. Da classe de Professor Especialista, mediante a obtenção do título de Especialista. 
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Seção II 

Da Progressão Vertical por Avaliação de Desempenho Acadêmico 

 

Art. 14º - A progressão vertical do docente dar-se-á também mediante avaliação de 

desempenho acadêmico e aprovação em processo seletivo, independentemente de 

cumprimento de interstício temporal, nas seguintes formas: 

 

I. Para acesso às Classes de Especialista, Assistente ou de Adjunto, sempre que o 

docente não haja obtido a titulação necessária, mas esteja posicionado, no mínimo, 

há dois anos no nível 06 da Classe de Auxiliar, de Especialista e de Assistente, 

respectivamente, ou com interstício de 04 (quatro) anos de atividades, e ser 

aprovado em avaliação de desempenho acadêmico e aprovação em processo 

seletivo; 

II. No caso previsto do inciso I, o interessado deverá apresentar requerimento próprio 

na Direção de Ensino da Faculdade, acompanhado de relatório de atividades 

realizadas durante o período de permanência na classe em que se encontra e 

submeter-se a avaliação de desempenho acadêmico. 

 

Subseção I 

Da Avaliação de Desempenho Acadêmico 

 

Art. 15º - No caso de promoção vertical prevista no inciso I, do Art. 14º, a avaliação de 

desempenho acadêmico será julgada por uma Banca Examinadora, instituída pela Direção 

Geral, composta pela Coordenação do Curso, ao qual o docente pleiteia a vaga, 01 (um) 

professor com titulação mínima de Mestrado e pela Direção de Ensino da Faculdade. 

 

Subseção II 

Dos Critérios de Avaliação 

 

Art. 16º - A avaliação prevista no Art. 14º levará em consideração o desempenho 

acadêmico do docente, pontuados tanto pela Comissão Avaliadora, quanto pela Banca 

Examinadora, nas seguintes atividades: 
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I. Ensino na educação superior, conforme Artigo 44 da Lei 9.394/96, assim 

compreendidas aquelas formalmente incluídas nos planos de integralização 

curricular dos cursos de graduação e pós-graduação; 

II. Produção intelectual, abrangendo a produção científica, artística, técnica e cultural, 

representada por publicações ou formas de expressão usuais e pertinentes aos 

ambientes acadêmicos específicos, avaliados de acordo com a sistemática da 

CAPES e CNPQ para as diferentes áreas do conhecimento; 

III. Pesquisa, relacionada a projetos de pesquisa aprovados pelas instâncias 

institucionais competentes; 

IV. Extensão, relacionada a projetos de extensão aprovados pelas instâncias 

institucionais competentes; 

V. Administração, compreendendo atividades de direção, assessoramento, chefia e 

coordenação na Faculdade ou em órgão dos Ministérios da Educação, da Cultura e 

da Ciência e Tecnologia, ou outro relacionado à área de atuação do docente; 

VI. Representação, compreendendo a participação em órgãos colegiados na Faculdade, 

ou em órgão dos Ministérios da Educação, da Cultura e da Ciência e Tecnologia, ou 

outro relacionado, à área de atuação do docente, na condição de indicados ou 

eleitos, assim como de representação sindical; 

VII. Envolvimento em outras atividades não incluídas no plano de integralização 

curricular de cursos e programas oferecidos pela Instituição, tais como orientação e 

supervisão, participação em bancas examinadoras e outras desenvolvidas na 

FACULDADE, ou em outras instituições pelas quais o docente não tenha recebido 

remuneração adicional específica. 

 

Art. 17º - Aos Incisos I e II do Art. 16º, será atribuída a pontuação máxima de 25 (vinte e 

cinco) pontos para cada um desses, e 10 (dez) pontos para cada um dos demais incisos do 

mesmo dispositivo. 

 

Art. 18º - Estará habilitado à progressão vertical, o docente que houver obtido o valor 

acumulado em todos os incisos igual ou superior a 50 (cinquenta) pontos. 

 

 

Subseção III 

Dos Procedimentos da Banca Examinadora 
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Art. 19º - Os membros da Banca Examinadora quando julgarem necessário poderá solicitar 

a Mantenedora, a audiência de um relator ad hoc de competência comprovada na área de 

conhecimento em questão, preferencialmente os quadros da Faculdade. 

 

Parágrafo único: Deverá ser garantido o sigilo em relação à identidade do relator ad hoc 

para que possa proceder à análise e julgamento sem qualquer forma de pressão ou 

influência. 

 

Art. 20º - A Banca Examinadora poderá solicitar ao professor, quando necessário, 

informações ou documentação complementar. 

 

Art. 21º - Cada membro da Banca Examinadora, após a análise de todos os itens previstos 

no Artigo 16º, emitirá parecer individual e conclusivo e sua respectiva pontuação. 

 

Art. 22º - A Banca Examinadora emitirá parecer conclusivo sobre o processo, abordando o 

desempenho do docente. 

 

Art. 23º - A Banca Examinadora deverá encaminhar, respectivamente ao Conselho Superior 

o resultado da avaliação de cada docente, no máximo de 20 (vinte) dias, contados a partir 

da entrega da documentação, concluindo pela habilitação ou não à progressão funcional. 

 

Parágrafo único: Até a data do encaminhamento, a Banca Examinadora notificará o 

interessado, por escrito, remetendo-lhe, inclusive, cópia do parecer conclusivo. 

 

Subseção IV 

Dos Recursos 

 

Art. 24º - Da decisão da Banca Examinadora caberá recurso, sem efeito suspensivo, 

respectivamente, para o Conselho Superior da Faculdade, no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da data em que a parte tiver sido notificada. 

 

Art. 25º - No prazo máximo de 02 (dois) dias, a contar da interposição do recurso, o 

Presidente do Conselho Superior abrirá vista à Banca Examinadora, a fim de oferecer os 

esclarecimentos necessários. 
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Art. 26º - A Banca Examinadora, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da data da 

notificação do Presidente do Conselho Superior, oferecerá os esclarecimentos necessários, 

de forma a assegurar ao Conselho Superior a apreciação conjunta do parecer conclusivo e 

do recurso interposto. 

 

Art. 27º - O Conselho Superior, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data do 

encaminhamento pela Banca Examinadora, apreciará o parecer conclusivo da avaliação 

conjuntamente com o recurso, se houver. 

 

Parágrafo único: Inexistindo recurso, o prazo de que trata o caput deste Artigo ficará 

reduzido para o máximo de 15 (quinze) dias. 

 

Art. 28º - Julgado procedente o recurso ou identificada qualquer irregularidade na 

elaboração do relatório conclusivo de avaliação, o processo retornará à Banca Examinadora 

para atender as providências indicadas, devendo voltar ao Conselho Superior no prazo de 

10 (dez) dias para a devida homologação. 

 

Parágrafo único: A homologação deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias, a contar do 

recebimento dos autos pelo Conselho Superior. 

 

Art. 29 - Será submetido à consideração do Diretor, o processo com o relatório da Banca 

Examinadora, acompanhado da decisão do Conselho Superior, para as providências 

necessárias. 

 

CAPÍTULO VIII 

DA PROGRESSÃO HORIZONTAL – TEMPO DE SERVIÇO 

 

Seção I 

Do Pedido 

 

Art. 30º - A progressão horizontal – tempo de serviço, dar-se-á após o cumprimento, pelo 

docente, do interstício de 02 (dois) anos ao nível respectivo, mediante avaliação de 

desempenho, ou interstício de 04 (quatro) anos de atividades na Faculdade. 
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Parágrafo primeiro: Para efeitos do presente artigo, a contagem do interstício, mesmo para 

os professores que já compõem os quadros de docente da Faculdade, iniciará a partir da 

vigência do presente Plano. 

 

Art. 31º - Cumprido o interstício de que trata o caput do Artigo anterior, o docente, inclusive 

o que se encontrar afastado, deverá apresentar à Coordenação de Curso a solicitação de 

promoção, juntando o relatório de atividades, comprovando o tempo de serviço. 

 

Art. 32º - Após receber o pedido, o Coordenador de Curso determinará à Secretaria que 

faça a progressão, obedecendo o ANEXO B do Quadro de remuneração de professores da 

faculdade de FORMA HORIZONTAL – TEMPO DE SERVIÇO. 

 

Seção II 

Dos Critérios de Avaliação da Progressão Horizontal 

 

Art. 33º - Será considerado habilitado à progressão horizontal o docente cujos relatórios de 

atividades referentes aos 2 (dois) anos do interstício tiverem sido aprovados pelo Colegiado 

de Curso, observando os demais critérios de promoção. 

 

§ 1º - O Colegiado de Curso deverá considerar no ato da avaliação dos 

relatórios as recomendações contidas nos resultados das avaliações de desempenho 

didáticos realizados com a participação discente. 

 

 

§ 2º - O Colegiado de Curso deverá considerar igualmente no ato da 

avaliação, a apresentação dos Planos de Ensino, de forma a verificar se foram 

observadas as normas da Faculdade. 

 

§ 3º - Na hipótese do indeferimento do pedido, o interessado somente 

readquirirá o direito de promoção ao final da integralização do interstício subsequente. 

 

Art. 34º - O docente que deixar de apresentar no período próprio o PIT ou o RIT terá 

prejudicada a apreciação do pedido de promoção. 

 

Parágrafo Único: Ocorrendo a hipótese prevista neste Artigo, o interessado perderá o 

direito às parcelas de interstício eventualmente já integralizadas, iniciando-se novamente a 
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contagem do tempo de promoção, a partir da entrega do PIT e do RIT nos prazos 

estabelecidos. 

 

CAPÍTULO IX 

DO PROCEDIMENTO DO COLEGIADO DO CURSO 

 

Art. 35º - Uma vez instruído, na forma prevista no Art. 31º, o pedido será submetido à 

apresentação ao Colegiado de Curso. 

 

Art. 36º - O Colegiado de Curso emitirá parecer conclusivo, no prazo de 10 (dez) dias, 

quanto ao deferimento ou não do pedido, cabendo ao Coordenador de Curso notificar o 

interessado, por escrito, remetendo-lhe, inclusive cópia do respectivo documento. 

 

Art. 37º - Da decisão do Colegiado do Curso, caberá recurso, sem efeito suspensivo, para o 

Conselho Superior, no prazo de 10 (dez) dias, contados da data em que a parte houver sido 

notificada. 

 

Art. 38º - Com a decisão do Conselho Superior, o processo e o parecer conclusivo serão 

encaminhados pela Direção de Ensino à consideração da Direção Geral, para as 

providências necessárias. 

 

CAPÍTULO X 
DO PLANO INDIVIDUAL DE TRABALHO – PIT 

 

Art. 39º - O Plano Individual de Trabalho – PIT é o documento a ser apresentado 

semestralmente, pelo docente, inclusive o afastado, à Coordenação de Curso, Direção 

Geral e Direção Administrativa, constando explicitamente a programação para o exercício. 

 

Art. 40º - As atividades previstas do PIT deverão ser compatíveis com o nível do cargo, e 

com a carga horária estabelecida. 

 

Art. 41º - Serão consideradas atividades docentes todas aquelas listadas nos Incisos do 

Artigo 14º. 

 

Art. 42º - O PIT deverá ser elaborado à vista do modelo disponibilizado no sistema de 

informações para o ensino da Faculdade e encaminhado à Coordenação de Curso e 

Direção Administrativa, até 20 (vinte) dias antes do término do período letivo vigente. 
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Art. 43º - O Colegiado de Curso promoverá a análise e julgamento do PIT de seus docentes, 

até 15 (quinze) dias após o seu recebimento. 

 

 

CAPÍTULO XI 

DO RELATÓRIO INDIVIDUAL DE TRABALHO – RIT 

 

Art. 44º - O Relatório Individual de Trabalho – RIT é o documento a ser apresentado 

semestralmente pelo docente, inclusive o afastado, contendo a demonstração de que as 

atividades previstas no PIT foram executadas. 

 

CAPÍTULO XII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A PROGRESSÃO HORIZONTAL E 

VERTICAL 

 

Art. 45º - A Banca Examinadora de processo seletivo pessoal docente, representada por um 

ano de seus membros, poderá participar da reunião de qualquer Colegiado, exclusivamente 

com direito a voz, quando estiver em apreciação e julgamento, assunto relacionado à 

progressão funcional de docente. 

Art. 46º - Os efeitos retroativos decorrentes da progressão funcional terão vigência a partir 

das datas a seguir indicadas: 

 

I. Na hipótese de progressão vertical por titulação, a contar da data de conclusão do 

curso, observada a apresentação do documento comprobatório de que foram 

preenchidos os requisitos exigidos para a concessão do grau; 

II. Na hipótese de progressão vertical ou horizontal por cumprimento de interstício e 

avaliação de desempenho, a contar da data em que o interessado haja efetivamente 

integralizado o tempo exigido. 

 

CAPÍTULO XIII 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS 

 

Art. 47° - Todas as reuniões da Banca Examinadora, por curso, serão lavradas Atas, 

assinadas pelos seus membros, nas quais serão registradas todas as ocorrências e 

decisões. 
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Art. 48º - Ao docente do quadro efetivo da faculdade, quando da data da publicação desta 

Resolução, fará parte do enquadramento no referido Plano de Cargos e Salário Docente 

(PCSD) a partir da data da sua homologação pelo Conselho Superior da Faculdade. 

 

CAPÍTULO XIV 

DA REMUNERAÇÃO 

 

Art. 49º - A remuneração dos professores da faculdade será estabelecida em valor por hora 

de acordo com a Tabela Salarial. (ANEXO A e B). 

 

Parágrafo primeiro: Na Tabela Salarial por progressão vertical (Anexo A), o salário-base do 

Nível I correspondente ao piso salarial estabelecido em instrumento coletivo de trabalho. 

Parágrafo segundo: O professor titular receberá o salário-base da categoria para o qual foi 

realizado o seu processo seletivo. 

Parágrafo terceiro: O professor substituto perceberá o salário-base da categoria para a 

qual foi aberta a vaga no processo seletivo. 

 

CAPÍTULO XV 
GRATIFICAÇÃO POR CARGO OU FUNÇÃO 

 

Art. 50º - As gratificações dar-se-ão por cargo, denominada de Cargo Comissionado (CC) 

para as direções administrativa, geral e de ensino; e por função denominada de Função 

Gratificada (FG) para as coordenações de curso, gerência, chefia e assessoria. 

 

Art. 51º - Os ocupantes dos cargos gratificados perceberão adicional a título de Cargo 

Comissionado e de Função Gratificação calculada sobre o salário do professor titular 

Categoria ―C‖ – Nível I. 

 

CARGO COMISSIONADO  

 - Direção 10% 

 

FUNÇÃO GRATIFICADA 

- Coordenação – 3% 

- Gerência, Chefia, Assessoria – 2% 
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Art. 52º - Os cargos comissionados e funções gratificadas exigem regime de trabalho de 40 

horas semanais e a aplicação dessa condição a outros cargos ou funções será definida pela 

Mantenedora, em razão das necessidades institucionais, analisando-se caso a caso. 

 

Parágrafo único: Entende-se por regime de trabalho de 40 horas semanais a situação do 

colaborador que mantém contrato de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais com a 

faculdade. 

 

Art. 53º - A gratificação por regime de trabalho de 40 horas semanais será calculada à base 

de 4% (quatro por cento) sobre o salário do professor titular Categoria ―C‖, classe I. 

 

Art. 54º - Cessado por qualquer motivo exercício das funções gratificadas, por período 

superior a 30 (trinta) dias o nomeado deixará de receber os adicionais de gratificação por 

função. 

 

Parágrafo único: Em caso de afastamento consentido pela Mantenedora, por período 

superior a 30(trinta) dias, a base de remuneração será professor titular categoria ―C‖, classe 

I, sem o direito da gratificação. 

CAPÍTULO XVI 

DOS AFASTAMENTOS 

 

Art. 55º - As vagas originadas por afastamentos definidos na legislação previdenciária para 

preenchimento de cargos administrativos, dentro do âmbito da faculdade ou afastamento 

institucional, aprovado em instância competente, terão caráter temporário. 

 

Art. 56º - Para os demais afastamentos, as vagas originadas serão providas através de 

processo seletivo interno e/ou externo, em caráter permanente. 

 

Parágrafo único: Ao docente afastado segundo o caput deste artigo, não será assegurado 

o retorno ao cargo, carga horária e local de trabalho que ocupava anteriormente. 

 

CAPÍTULO XVII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 57º - O salário base definido para compor a tabela salarial dos docentes (anexa) será 

reajustado anualmente conforme o índice de correção salarial definido em instrumentos 
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coletivos e legislação trabalhista ou quando necessário mediante análise de mercado, 

devendo neste caso haver deliberação do Conselho Superior. 

 

Art. 58º - Revogam-se as disposições anteriores relativas ao salário do corpo docente da 

faculdade. 

 

Taguatinga, 15 de maio de 2008. 
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A- Quadro de Remuneração de Professores da Faculdade – Forma Vertical – 

por Merecimento 

 

CATEGORIA A CATEGORIA B CATEGORIA C CATEGORIA D 

Nível 
Índice 

Salarial 
Nível 

Índice 

Salarial 
Nível 

Índice 

Salarial 
Nível 

Índice 

Salari

al 

I 100% 
      

II + 3% I 100% 
    

III + 5% II + 3% I 100% 
  

IV + 7% III + 5% II + 3% I 100% 

V + 9% IV + 7% III + 6% II + 3% 

VI +11% V + 9% IV + 8% III + 6% 

  VI +11% V +10% IV + 8% 

    VI +12% V +10% 

      VI +12% 
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 B – Quadro de Remuneração de Professores da Faculdade – FORMA 

HORIZONTAL – POR TEMPO DE SERVIÇO 

 

 CATEGORIA A CATEGORIA B 
CATEGORIA 

C 

CATEGORIA 

D 

Tempo 

Ingresso 
Índice Salarial Índice Salarial 

Índice 

Salarial 

Índice 

Salarial 

2 Anos 2% 2% 2% 2% 

4 Anos 3% 3% 3% 3% 

6 Anos 5% 5% 5% 5% 

8 Anos 6% 6% 6% 6% 

10 Anos 8% 8% 8% 8% 

12 Anos 10% 10% 10% 10% 

14 Anos 12% 12% 12% 12% 

16 Anos 14% 14% 14% 14% 

18 Anos 15% 15% 15% 15% 
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ANEXO B - PLANO DE CARREIRA DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

 

TÍTULO I 

Disposições Preliminares 

 

Art. 1º. Este Plano amparado na Lei n°. 9.394/96, na Constituição Federal 

disciplina a situação jurídica da equipe administrativa contratada pela Santana Instituto 

de Educação Superior Eireli, em exercício na Faculdade LS, situada no Setor 'D" Sul 

Área p1 Comércio lote 5, Taguatinga, Distrito Federal, Instituição de Ensino instalada 

para oferecer Educação em nível de Graduação. 

 

TÍTULO II 

Do Plano de Cargos e Salários e sua Finalidade 

 

CAPÍTULO I 

Da caracterização 

 

Art. 2º. O Plano de Cargos e Salários do Corpo Técnico-administrativo da 

Faculdade LS - PCSA/LS - define e regula a administração de cargos e salários do 

Corpo Técnico-administrativo da Faculdade LS, implementando sua política de 

valorização em consonância com as necessidades e diretrizes do mercado de trabalho. 

 

CAPÍTULO II 

Da Finalidade 

 

Art. 3º. O presente PCSA/LS além de implementar as diretrizes estatutárias e 

regimentais, tem a finalidade de: 

I. promover a valorização do Corpo Administrativo da Faculdade LS, através do 

aprimoramento das habilidades técnico-profissionais; 

II. definir uma estrutura de cargos e salários capaz de possibilitar equilíbrio e 

coerência entre os valores pagos e os serviços prestados; 

III. possibilitar o reconhecimento profissional através da progressão e/ou 

ascensão funcional, com base em diversas formas de avaliação; 

IV. implementar critérios para a avaliação da oferta de cargos e salários, como 

forma de atrair e manter na Instituição os melhores profissionais do mercado 

de trabalho; 
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V. estimular o aperfeiçoamento do Pessoal Técnico-administrativo, possibilitando 

seu desenvolvimento profissional dentro da Instituição. 

 

CAPÍTULO III 

Dos Conceitos Básicos 

 

Art. 4º Para efeito da aplicação e compreensão do PCSA/LS será adotada as 

seguintes terminologias com os respectivos conceitos: 

 

Admissão 

É o ingresso do profissional na Instituição, por meio de trabalho, 

de acordo com este Plano de Careira e exigências legais. 

Avaliação de 

Desempenho 

Processo que visa mensurar o desempenho do colaborador, com 

base em critérios específicos, fortalecendo, assim, a possibilidade 

de promoção. 

Cargo 
É o conjunto de funções com atribuições, responsabilidades, 

características de trabalho e faixa salarial semelhantes. 

Grupo 

   É a divisão da carreira que, fundamentada na escolaridade, 

titulação acadêmica, agrupa atividades/competências, 

responsabilidades, qualificação profissional e experiências. 

Função 
É o detalhamento funcional do cargo de forma específica, tendo 

denominação própria. 

Descrição do Cargo 
É o registro formal das atividades que 

constituem o conteúdo ocupacional dos cargos. 

Cargo conteúdo ocupacional dos cargos. 
Nível 

É o desdobramento que identifica a posição do cargo na estrutura 

da categoria funcional. 

Condições de 

ingresso no cargo 

São os requisitos mínimos e indispensáveis para ingresso do 

candidato no cargo. 

Interstício 
É o intervalo de tempo necessário para que o colaborador faça 

jus à promoção. 

Política de Gestão 

de Pessoas 

Conjunto de instrumentos utilizados pela Gestão de Pessoas 

os quais estão em conformidade com documentos 

orientadores e formuladores da política da Faculdade LS. 
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Promoção Funcional 

É toda movimentação na carreira funcional do funcionário, seja 

pela progressão horizontal seja pela ascensão funcional. 

funcional. 

Progressão 

Horizontal 

É a elevação horizontal do funcionário  ao padrão 

imediatamente superior ao seu, na mesma função, cargo ou 

categoria funcional. 

Enquadramento 

É o posicionamento do empregado nos quadros da 

instituição, em cargo e nível compatíveis com as condições sob 

as quais tenha sido admitido. 

Ascensão Funcional 

É a passagem do funcionário para uma função superior à 

exercida, podendo haver mudança de cargo e categoria funcional. 

Vagas 
São as posições não ocupadas no quadro de lotação. 

 

TITULO III 

Da Estrutura da Carreira do Corpo Técnico-administrativo 

 

CAPÍTULO I 

Da Composição do Corpo Técnico-administrativo 

 

Art. 5º. O Corpo Técnico-administrativo da Faculdade LS é constituído pelos 

funcionários que têm sob sua responsabilidade a execução das atividades técnicas e de 

apoio administrativo necessário ao bom funcionamento da Instituição. 

 

CAPÍTULO II 

Das Atividades Técnico-administrativas 

 

Art. 6º. Para fins deste PCCS/LS são consideradas atividades técnico-

administrativas: 

I. o exercício de cargos e funções de natureza gerencial e executiva da 

Administração da Faculdade; 

I. o exercício de cargos e funções de natureza gerencial e executiva da 

Administração Acadêmica da Faculdade; 

II. outras atividades gerenciais técnicas e de apoio administrativo da Faculdade. 
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Art. 7º. As atividades Técnico-administrativos possuem caráter amplo, pois 

permite ao seu ocupante o exercício de atividades multifuncionais relacionadas ao seu 

campo de trabalho, o que gera maior qualificação e amplia a flexibilidade 

organizacional. Constam neste Plano, como Anexo 1: 

I. as descrições dos cargos Técnico-administrativos da Faculdade LS, com a 

indicação de função, código brasileiro de ocupações (CBO), grupos, 

atribuições e atividades como Quadro 1. 

II. Tabela do valor salarial do Pessoal Técnico-administrativo por cargos, função 

e níveis, como Quadro II. 

 

CAPÍTULO III 

Da Carreira Técnico-administrativa 

 

Art. 8º. Carreira funcional é a representação das possibilidades de crescimento 

profissional, representada pelos níveis dos cargos agrupados segundo a remuneração, 

as complexidades crescentes e os pré-requisitos de provimento exigidos. 

Parágrafo único, O Quadro da Carreira Técnico-administrativa da Faculdade LS 

é composto por um conjunto de categorias, cargos e respectivas funções, agrupados 

em carreiras funcionais. 

 

Art. 9º. Cargo é o conjunto de funções com atribuições, responsabilidades, 

características de trabalho e faixa salariais semelhantes. É um subgrupo da categoria 

funcional. 

 

Art. 10º. Função é o detalhamento funcional do cargo de forma mais específica, 

tendo denominação própria e faixa salarial correspondente. É um subgrupo do cargo, 

podendo, inclusive, dependendo da atividade, ser identificada com nomenclatura igual 

ao cargo. 

 

SEÇÃO I 

Das Categorias Funcionais 

 
 

Art. 11. Categoria funcional é o conjunto de cargos correlatos, agrupados de 

acordo com a natureza dos requisitos básicos exigidos para sua ocupação. 
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Art. 12. O Corpo Técnico-administrativo é constituído pelos seguintes grupos e 

respectivas referências: 

I. Grupo de Nível Fundamental - GNF e referências A, B, C, D, E, e F; 

II. Grupo de Nível Médio - GNM e referências A, B, O, D, E, e F; 

III. Grupo de Nível Superior - GNS e referências A, B, C, D, E, e F; 

IV. Grupo de Direção Superior - GDS e referências A, B, O, D, E, e F; 

 

§1º O Grupo de Nível Fundamental é constituído pelos cargos que exijam 

conhecimentos elementares até o ensino médio incompleto; e que desenvolvam 

atividades de apoio administrativo; de apoio operacional relacionadas a reformas, 

conservação, limpeza e manutenção da área física interna e externa da instituição. 

§ 2º O Grupo de Nível Médio - GNM é constituído pelos cargos que exijam 

conhecimentos elementares entre o ensino médio completo até o superior incompleto; 

§ 3º O Grupo de Nível Superior - GINS é o grupo constituído pelos cargos que 

exijam conhecimentos do ensino superior completo; 

§ 4º O Grupo de Direção Superior - GDS - é o grupo constituído pelos cargos 

que exijam conhecimentos de pós-graduação, "lato sensu" ou 'stricto sensu", que 

exerçam atividades administrativas de direção. 

 

Art. 13. O corpo técnico-administrativo será remunerado conforme o cargo a ser 

exercido e o regime de trabalho, sendo que sua progressão na carreira se faz por 

senioridade conforme estabelecido na Convenção Coletiva Sindical, ou por 

merecimento, considerando-se o desempenho pessoal, afinidade com as funções e 

demais referências obtidas com sua chefia imediata, com a Direção e com a Gestão de 

Pessoas. 

Parágrafo Único. O Plano de Carreira e Salários contempla a implantação de 

progressão por referências que será proposta e analisada para implantação após cinco 

anos. 

 

Art. 14. Discriminação ocupacional de cada cargo, com denominação de 

carreiras e suas subdivisões, conforme tabela 1. 

TABELA 1 - Discriminação ocupacional de cada cargo, com denominação de 

carreiras e suas subdivisões. 
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CARGO GRUPO REFERÊNCIAS 

Diretor Administrativo 
Grupo de Direção 

Superior GDS 

A,B,C,D,E,F 

Diretor Financeiro 

Gerente Administrativo Financeiro 

Gerente de Tecnologia 

Grupo de Nível 

Superior GNS 

Bibliotecário 

Secretario 

Supervisor 

Analista 

Assistente 

Auxiliar Administrativo 

Auxiliar de laboratório Grupo de Nível Médio 

GNM Auxiliar Administrativo 

Auxiliar de manutenção Predial 
Grupo de Nível 

Auxiliar de Manutenção 

Porteiro Fundamental 

Recepcionista GNF 

Auxiliar de Serviços Gerais  

 

SEÇÃO II 

Da Admissão e Ingresso na Carreira 

 

Art. 15. Os funcionários técnico-administrativos são admitidos mediante contrato 

celebrado com a SANTANA, na condição de Entidade Mantenedora e regidos pela 

legislação trabalhista em vigor e por este PCCS/LS. 

§ 1° Cabe a Gestão de Pessoas a responsabilidade pelo processo de 

recrutamento e seleção para o preenchimento de cargos, em conformidade com normas 

estabelecidas pela Diretoria Administrativa. 

 

Art. 16. O enquadramento, em qualquer dos cargos/funções integrantes das 

categorias funcionais previstas neste PCCS/LS, será feito sempre no padrão salarial 

inicial. 

 

Art. 17. O ingressante em cargo de carreira técnico-administrativa da Faculdade 

LS cumprirá período de experiência por 03 (três) meses, conforme estabelecido na 
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legislação trabalhista, sendo, no período, submetido à avaliação do desempenho 

funcional. 

Parágrafo único. Durante o período de experiência, o funcionário fará jus a um 

salário de admissão definido pela Instituição, sempre menor que o padrão salarial inicial 

do cargo/função pretendido. 

 

Art. 18. O reingresso de funcionário, a critério da Instituição, poderá, 

excepcionalmente, ocorrer na mesma categoria, nível e faixa funcionais que ocupava 

quando do desligamento. 

 

SEÇÃO III 

Do Regime de Trabalho 

Art. 19. Os funcionários técnico-administrativos serão contratados sob regime de 

trabalho definido na Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. 

§ 1º Qualquer alteração na jornada de trabalho deve atender ao interesse 

específico da Instituição. 

§ 2º Em caráter de justificada excepcionalidade será admitida alteração na 

jornada de trabalho para atender conveniência do funcionário e/ou Instituição, desde 

que igualmente atendido o critério definido no caput deste artigo. 

 

CAPÍTULO IV 

Do Enquadramento 

 

SEÇÃO I 

Dos Critérios de Promoção Alternadamente por Merecimento e Antiguidade 

 

Art. 20. O enquadramento inicial, em cargo/função e padrão salarial integrantes 

das categorias definidas neste PCSA/LS, será feito mediante análise de documentos 

que comprovem o atendimento do respectivo requisito básico definido no Art. 14 e das 

condições complementares definidas pela Instituição.  

Parágrafo único. O enquadramento inicial integrante das carreiras funcionais 

dar-se-á imediatamente depois do cumprimento do período de experiência pelo 

funcionário ingressante, observando-se o seguinte procedimento: 
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I. durante o período de experiência, o contratado é submetido a uma avaliação 

de desempenho; 

II. obtendo avaliação positiva, será enquadrado no padrão inicial do 

cargo/função ou, caso contrário, não terá seu contrato transmutado para 

prazo indeterminado e/ou terá o contrato de prazo determinado reincidido; 

III. durante o período de experiência, havendo interesse da Instituição, poderá o 

contratado que não tiver obtido avaliação positiva ser submetido a uma nova 

avaliação para enquadramento. 

 

Art. 21. A regra definida no caput do artigo anterior aplica se, também, para a 

definição de novo enquadramento de funcionário em cargo/função e padrão salarial, 

quando de sua movimentação na carreira, respeitado o período mínimo de um ano. 

Parágrafo único, O interstício para a primeira promoção é contado da data do 

enquadramento inicial do funcionário. 

 

Art. 22. A Promoção Vertical é a passagem de um grupo para outro 

subsequente na carreira. 

Parágrafo único. a promoção vertical somente ocorrerá por merecimento, 

atendendo a escolaridade exigida. 

 

Art. 23. A promoção vertical ocorrerá quando o empregado atender 

simultaneamente os seguintes quesitos: 

§ 1º houver vaga, fixada pela Faculdade LS; 

§ 2º atender o nível de escolaridade do respectivo Grupo; e  

§ 3° ser aprovado em processo seletivo interno. 

 

Art. 24. A Promoção Horizontal é a passagem de uma referência para outra no 

mesmo grupo. 

Parágrafo único: a promoção horizontal somente ocorrerá por antiguidade. 

 

Art. 25. A promoção Horizontal ocorrerá quando o empregado atender 

simultaneamente os seguintes quesitos: 

§ 10 houver vaga, fixada pela Faculdade LS; e 

§ 20 atender o tempo efetivo de serviço definido no art. 220 . 
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Art. 26°. A cada cinco anos efetivo de serviços prestados na Faculdade, 

contados a partir da homologação do presente PCSA, independentemente da promoção 

vertical, receberá o funcionário promoção horizontal, por antiguidade. 

Parágrafo Único. Não será computado para cálculo do tempo de serviço, o 

período que o empregado técnico-administrativo estiver de licença ou afastamento. 

 

SEÇÃO II 

Do Processo 

 

Art. 27. O Conselho Superior da Faculdade LS, por proposta da Diretoria 

Administrativa, ouvida a Comissão de Enquadramento, regulamentará os 

procedimentos a serem adotados, pela Instituição e pelos funcionários, na constituição 

e na apreciação de processos de enquadramento do pessoal técnico-administrativo. 

 

Art. 28. O processo de enquadramento instala-se mediante requerimento do 

funcionário ao Diretor Administrativo, em impresso próprio, que deve ser protocolado na 

Gestão de Pessoas, o qual será devidamente instruído quanto à documentação 

comprobatória. 

 

Art. 29. O pedido de enquadramento será apreciado por uma Comissão de 

Enquadramento, designada pelo Diretor Administrativo, com a seguinte composição: 

I. Membro do Conselho Superior: 

II. Chefe da Gestão de Pessoas; 

III. Representante da Instituição Mantenedora; 

IV. Direção Pedagógica; 

V. Representante do Corpo Técnico-administrativo. 

§ 1º. A Comissão é presidida pelo Diretor Administrativo, a quem caberá, quando 

necessário, o voto de desempate nas tomadas de decisão. 

§ 2º. O funcionamento da Comissão obedecerá ao rito e às normas estabelecidas 

no Regimento Geral da Faculdade para os seus órgãos colegiados. 

§ 3º. Compete à Comissão de Enquadramento: 

I. divulgar o calendário para instalação de processo de enquadramento; 

II. providenciar o levantamento dos dados funcionais; 

III. analisar processo de avaliação de desempenho e aferir nota de desempenho; 

IV. emitir parecer técnico com proposta individualizada de enquadramento em 

cada categoria funcional e cargo/função. 
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Art. 30. A concessão de enquadramento é formalizada por meio de ato da 

Diretoria Administrativa. 

Parágrafo único. O Diretor Administrativo poderá delegar ao Gerente 

Administrativo-Financeiro à competência para a concessão de enquadramento. 

 

CAPÍTULO V 

Da Promoção Funcional 

 

Art. 31. A promoção funcional é um ato administrativo gerador de movimentação 

na carreira funcional, aqui compreendida como sequência de posições ocupadas pelo 

funcionário no quadro de carreira durante sua vida profissional. 

Parágrafo único. A promoção funcional se dá pela progressão horizontal e pela 

ascensão vertical. 

Art. 32. Em todo processo de promoção funcional, além dos elementos 

integrantes da avaliação de desempenho, será considerado, também, o tempo de 

efetivo serviço prestado à Instituição pelo colaborador, contados a partir da 

homologação do presente PCSA. 

 

SEÇÃO I 

Da Progressão Horizontal 

 

Art. 33. A progressão horizontal é a elevação horizontal do funcionário ao 

padrão imediatamente superior ao seu, na mesma função, cargo e categoria funcional. 

§ 1º. O interstício mínimo para a progressão horizontal é de um ano. 

§ 2º. Excepcionalmente, de acordo com a quantidade de vagas, poderá ocorrer o 

adiamento ou antecipação de processos de progressão horizontal. 

§ 3º. O Diretor Administrativo poderá adiantar a progressão Horizontal, 

considerando o desempenho excepcional do colaborador ao desempenhar sua função. 

 

Art. 34. Para a progressão horizontal serão considerados, alternadamente, as 

avaliações de desempenho e o tempo de serviço na instituição, observando-se, ainda, a 

existência de padrão salarial superior ao já ocupado e a obtenção de avaliação positiva. 

 

Art. 35. A concessão de progressão horizontal é formalizada por meio de ato da 

Diretoria Administrativa. 
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Parágrafo único. O Diretor Administrativo poderá delegar a Gerente 

Administrativo-Financeiro competência para a concessão de progressão horizontal. 

 

SEÇÃO II 

Da Ascensão Funcional 

 

Art. 36. A ascensão funcional é a passagem do funcionário para uma função 

superior à exercida, podendo haver mudança de cargo e/ou categoria funcional. 

 

Art. 37. A ascensão funcional se dá mediante processo seletivo interno, em 

conformidade com critérios estabelecidos neste Plano e em suas normas 

complementares. 

 

Art. 38. A ascensão funcional poderá ocorrer em qualquer época, ressalvadas 

as necessidades e conveniências da Instituição e observadas às seguintes condições: 

I. existência de vaga na função pretendida; 

II. do candidato à função; 

III. resultado na Avaliação de Desempenho: 

IV. aprovação em processo seletivo. 

§ 10 A quantidade de vagas no quadro de lotação é determinada pela vacância 

das posições existentes e alterada de acordo com a necessidade e a conveniência 

institucional. 

§ 20 O processo seletivo constituir-se-á de teste psicológico, prova de 

informática, entrevista e, quando necessário, avaliação de conhecimentos específicos. 

§ 30 A validade do resultado do processo seletivo para a ascensão funcional é de 

dois anos, período em que os candidatos aprovados podem ser convocados, por ordem 

de classificação, mesmo quando da abertura de novas vagas. 

 

Art. 39. A concessão de ascensão funcional é formalizada por meio de ato da 

Diretoria Administrativa. 

Parágrafo único. O Diretor Administrativo poderá delegar ao Gerente 

Administrativo-Financeiro a competência para a concessão de ascensão funcional. 

 

CAPÍTULO VI 

Critérios de Avaliação e Desempate 
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Art. 40. A avaliação de desempenho é uma apreciação sistemática do 

desempenho de cada pessoa na função e o seu potencial de desenvolvimento futuro. 

§ 1º. considera como itens de avaliação relevantes: 

I. Pontualidade / Assiduidade – Disposição do empregado em cumprir 

integralmente sua jornada de trabalho; 

II. Iniciativa— Condições em resolver os problemas por si em situações 

imprevistas ou o encaminhamento correto para a solução dos problemas; 

III. Habilidade no uso da Autoridade – Habilidade em transmitir ordens ou corrigir 

falhas com simplicidade e segurança, sem causar polêmica, 

IV. Capacidade de Síntese - Capacidade de resumir fatos, sendo objetivo em sua 

explanação verbal ou escrita; 

V. Conduta ético-profissional – adoção de uma postura ética diante de situações 

e dados/informações confidenciais; 

VI. Organização e método – capacidade de planejar e organizar as atividades do 

setor de forma racional, atendendo as reais necessidades do serviço; 

VII. Responsabilidade – capacidade de responder por atos, equipamentos, 

materiais e valores monetários necessários à execução da função; 

VIII. Qualidade—Grau de perfeição com que o colaborador executa suas tarefas; 

IX. Potencial - condições de desenvolvimento e aperfeiçoamento futuro; 

X. Equilíbrio Emocional - capacidade de controlar suas emoções, mantendo-se 

calmo em situações difíceis; 

XI. Capacidade de persuasão - Qualidade que o empregado tem em conseguir 

fazer prevalecer as suas ideias e opiniões; 

XII. Com unicabilidade/Relacionamento - Facilidade e desembaraço nos contatos 

que estabelece, quer com superiores hierárquicos, quer com colaboradores 

dos mais diferentes níveis; 

XIII. Interesse pelo Trabalho - Dedicação e esforço pessoal em aperfeiçoar-se 

cada vez mais para assumir novos encargos e responsabilidades. 

 

Art. 41. Para cada um dos fatores, na Avaliação de Desempenho feita por meio 

de ficha de avaliação, atribuem-se quatro frases afirmativas, sendo que cada uma 

expressa um grau de desempenho. 
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Art. 42. A Avaliação de Desempenho será realizada pela chefia imediata, com 

acompanhamento Departamento de Gestão de Pessoas, a quem compete atribuir nota 

a cada fator de avaliação. 

Parágrafo único. O desempenho será realizado pela análise dos dados obtidos, 

tanto pelo questionário, quanto pela observação direta. 

 

Art. 43. Para progressão horizontal serão considerados os seguintes critérios: 

I. Avaliação de desempenho superior; 

II. Média da Avaliação de Desempenho igual ou superior a média do setor. 

 

Art. 44. No critério de avaliação para promoção por merecimento, havendo 

igualdade de pontuação entre os aptos à promoção, o desempate será definido pelos 

seguintes procedimentos: 

I. Promover o técnico-administrativo que apresentar o maior tempo de serviço 

na empresa 

II. Caso ainda persista a mesma pontuação, promover o técnico administrativo 

indicado pelo Conselho Superior da Instituição. 

 

CAPÍTULO VII 

Avaliação do Tempo de Empresa 

 

Art. 45. Tempo de empresa é o período que o funcionário possui na instituição 

desde sua admissão. 

 

Art. 46. Para efeitos de progressão por tempo de serviço serão considerados os 

funcionários que possuírem mais de 5 anos de empresa, no período de avaliação. 

 

Art. 47. No período de avaliação por tempo de serviço, será considerado critério 

de desempate a média da avaliação de desempenho individual. 

 

TITULO IV 

Das Disposições Gerais e Transitórias 

 

Art. 48. Adota-se, neste Plano, uma nomenclatura de cargos/funções que 

possibilita a definição clara de suas respectivas competências, viabilizando a 
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administração do plano pelo enquadramento dos funcionários atuais e orientação nas 

contratações futuras e, ainda, pela movimentação do pessoal na carreira funcional. 

Art. 49. Os cargos/funções, atualmente existentes na Faculdade, serão 

adequados à nomenclatura e às características definidas neste PCCS/LS, 

estabelecendo-se, por consequência, uma respectiva correspondência, sem prejuízo 

para seus ocupantes. 

§ 1º A adequação dos atuais cargos/funções da Faculdade, na forma definida no 

caput deste artigo, será feita por meio de estudo de correspondência de cargos. 

§ 2° Caso o funcionário manifeste, de forma expressa, opção pelo não 

enquadramento no novo PCSAILS ou haja a impossibilidade de adequação de 

cargos/funções atuais da Faculdade LS à nomenclatura e às características definidas 

neste PCSA/LS, este passará a integrar um quadro suplementar que será, 

paulatinamente, extinto com a vacância dos cargos. 

 

Art. 50. Compete ao Conselho Superior definir anualmente o quadro de lotação 

da Faculdade LS. 

 

Art. 51. O colaborador que participar do Plano de Cargos dos Docentes da 

Faculdade LS não farão parte do Plano de Cargos e Salários do Corpo Técnico-

Administrativo. 

 

Art. 52. A aprovação, a regulamentação e posteriores alterações deste PCSA/LS 

serão objeto de aprovação feito pelo Conselho Superior. 

 

Art. 53. Este plano de cargos e salários, a partir da homologação do presente 

termo, será implantado após cinco anos. 

 

Art. 54. Os ocupantes de cargos ou funções de Direção Administrativa, Geral, 

Ensino, Coordenação, Gerência, Chefia e Assessoria que exercem atividades 

pedagógicas que ascenderam à função, anterior a vigência do presente Plano de 

Cargos e Salários do Corpo Técnico-Administrativo - PCSA, continuarão a ter o PCSA à 

luz do Plano de Cargos e Salários dos Docentes - PCSD, com exceção dos critérios 

mais benéficos ao empregado, não sendo cumulativos em hipótese alguma os 

benefícios existentes nos dois POS. 
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Art. 55. Os colaboradores contratados após a vigência deste PCSA seguirão 

exclusivamente os critérios de evolução deste presente PCSA, não podendo em 

hipótese alguma ser aplicado o PCSD. 

 

Art. 56. Os casos omissos serão dirimidos pela Diretoria Administrativa, ouvindo, 

sempre que necessário, a Mantenedora. 

 

Taguatinga - DF, 16 de fevereiro de 2014. 

QUADRO 1 - DISCRIMINAÇÃO OCUPACIONAL DOS CARGOS 

 

CARGO DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Diretor 

Administrativo 

 

Superintendente administrativo 

Planejar, organizar, dirigir, coordenar e controlar os 

empreendimentos humanos. Planejar o funcionamento 

administrativo de uma empresa, desenvolver estratégias de 

mercado, definir, analisar e cumprir metas da 

organização, ordenar fatores de produção e fiscalizar sua 

eficiência na utilização da mão de obra, de modo a obter 

índices maiores de produtividade. Contratar o pessoal, cuidar 

da administração financeira e analisar programas e 

métodos. Desenvolver e implementar planos de carreira e 

programas

 

de benefícios.

 

Envolver-se com a publicidade e o marketing, promovendo os 

serviços da organização. Diretor financeiro 

 

 

Superintendente financeiro 

Dirigir o fluxo financeiro da empresa; implementar o orçamento 

empresarial e administrar recursos humanos. 

Controlar patrimônio, suprimentos

 

e logística e supervisionar serviços complementares. 

Coordenar 

 Serviços de

 

contabilidade

 

e controladoria e elaborar 

  planejamento da empresa. 
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Gerente 

Administrativo 

Financeiro 

Exerce a gerência dos serviços administrativos, das operações 

financeiras e dos riscos

 

da empresa. 

Gerenciam recursos

 

humanos, administram recursos materiais e serviços 

terceirizados. Planejam, dirigem e controlam os recursos e as 

atividades da organização, com o objetivo de minimizar o 

impacto financeiro da materialização dos riscos. 

Gerente de 

Tecnologia da 

Informação (TI) 

Responsável pela por toda infraestrutura dos sistemas da 

empresa. Manter a organização dos serviços, gerenciar todos 

os projetos referentes à tecnologia da informação da empresa 

e responsabilizar-se pela reestruturação de todos os serviços 

de tecnologia da

 i

nformação, reportando-se a diretoria. Responsável pela gestão 

de 

equipe de TI (sistemas de informação e infraestrutura), pela 

gestão de projetos, auxiliando a direção na tomada de decisão 

de priorização dos projetos. Responsável pela elaboração de 

política de segurança da informação. Tudo mediante criterioso 

estudo de necessidades operacionais da empresa. 

Bibliotecário 

Disponibiliza

 i

nformação em qualquer suporte, trata tecnicamente e 

desenvolve

 r

ecursos de informação; dissemina informação com o objetivo 

de facilitar o acesso dissemina e

 

geração do conhecimento; desenvolve estudos e pesquisas; 

realiza difusão cultural e projetos de incentivo 

a leitura para uso da biblioteca; desenvolve ações 

educativas, cataloga, classifica e indexa livros, periódicos e cd-

rooms; registra materiais no sistema, auxilia alunos na 

pesquisa e aplicação das normas da ABNT, realiza 

atendimento de circulação (empréstimo, devolução etc) e 

coordenar a equipe de auxiliares. 
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Secretário 

Acadêmico 

Elabora documentos, controla correspondência física e 

eletrônica, supervisiona equipes de trabalho, gere 

suprimentos,

 

arquiva documentos físicos e eletrônicos 

auxiliando na execução de suas tarefas administrativas e 

em reuniões.  

Realiza matrículas, trancamentos, desistências, transferências, 

convalidaçao de disciplinas,  averiguar situação acadêmica, 

emiti documentos oficiais, 

relatórios diversos para acadêmicos, diretores, gestores e 

professores.

 

Organizar e mantem

 

arquivos de 

documentos (ativo e permanente) além de acompanhar o 

processo de

 se

leção, processos de formaturas e 

providencia processos de diplomas e certificados. 

Supervisor 

Supervisiona

 r

otinas

 

administrativas, chefiando diretamente equipe. Coordena 

serviços

 

gerais

 

de malotes,  

mensageiros, transporte, cartório, limpeza, terceirizados, 

manutenção

 

de equipamento, mobiliário, instalações etc; administra 

recursos

 

humanos bens patrimoniais

 

e materiais de consumo;

 

organiza documentos

 

e correspondências; gerenciam equipe. Podem manter rotinas 

financeiras, controlando fundo fixo (pequeno caixa), verbas, 

contas a pagar, fluxo de caixa e conta bancária, emitindo e 

conferindo

 

notas fiscais e recibos, prestando contas e recolhendo 

Analista 

Analisa controles e métodos, elabora relatórios de 

acompanhamento da área administrativa,

 participa do 

planejamento, organização

 e controle de

 fluxos

 de trabalhos. Desenvolve, implanta, 

Administra ambiente 

informatizado, prestam suporte técnico ao

 cliente, elaboram documentação 

técnica. 

Assistente 

Executam

 

serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, 

administração, finanças e logística; atendem 

Fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações

 

sobre

 

produtos e serviços;

 t

ratam
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Auxiliares 

Administrativos 

Executa serviços de

 

apoio nas áreas de recursos humanos, administração, 

finanças e logística; atende fornecedores e clientes, 

fornecendo  

e recebendo informações sobre produtos e serviços;

 t

rata de documentos variados, cumprindo todo o procedimento 

necessário referente aos mesmos. Atua na concessão de 

microcrédito a microempresários, atendendo clientes em 

campo

 

e nas agências, prospectando clientes nas comunidades. 

Executa serviços

 

administrativos que 

envolvem o apoio às diversas áreas da organização, como por 

exemplo, atende fornecedores e clientes, efetua cadastros, 

digitação, fornece informações sobre produtos e serviços e 

organiza o acervo documental da Instituição. 

Auxiliar de 

Laboratório 

Planeja o trabalho de apoio as aulas que são realizadas nos 

laboratórios, preparam vidrarias e materiais similares, prepara 

soluções e equipamentos de medição, ensaios e matérias-

primas. Organizam o trabalho conforme normas de 

segurança, saúde ocupacional e preservação 

ambiental. 

Auxiliar de 

manutenção 

predial 

Executa serviços de

 

manutenção elétrica,

 

mecânica, hidráulica, carpintaria e alvenaria, substituindo, 

trocando, limpando, reparando e instalando peças, 

componentes e equipamentos. Conservam

 v

idros e 

fachadas, limpa recintos e acessórios. Trabalham seguindo 

normas de 

segurança, higiene,

 q

ualidade e proteção

 a

o meio ambiente. 

Auxiliar de 

Manutenção 

Executa instalação, manutenção corretiva e preventiva e 

serviços de

 

manutenção nas dependências das edificações,

 r

ealização de

 r

eparos na parte elétrica, 

hidráulica e mobiliários e substituição de equipamentos. 
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Porteiro 

Fiscaliza a guarda do patrimônio e exerce a observação 

percorrendo-os sistematicamente e inspecionando suas 

Dependências, para evitar incêndios e outras anormalidades; 

controlam fluxo de pessoas, identificando, orientando e 

encaminhando-as para os lugares desejados; acompanham 

pessoas e mercadorias; fazem manutenções simples nos locais 

de trabalho. 

Recepcionista em 

geral 

 

Agente de tráfego, Atendente, encarregado da recepção, 

Funcionário de setor de informação, recepcionista atendente, 

recepcionista auxiliar de secretária, Recepcionista secretária, 

recepcionista telefonista, recepcionista vendedor. Recepcionam 

e prestam serviços de apoio a clientes, visitantes e 

passageiros; prestam atendimento telefônico e fornecem 

informações; marcam entrevistas ou consultas e recebem 

clientes ou visitantes; averiguam suas necessidades e dirigem 

ao lugar ou a pessoa procurados; agendam serviços, reservam 

(hotéis e passagens) e indicam acomodações em hotéis e 

estabelecimentos similares; observam normas internas de 

segurança, conferindo documentos e idoneidade dos clientes e 

notificando seguranças sobre presenças estranhas; fecham 

contas e estadas de clientes. Organizam informações e 

planejam o trabalho do cotidiano. Recepcionam e prestam 

serviços de apoio aos clientes visitantes e funcionários 

averiguando suas necessidades, direcionando aos locais e as 

pessoas solicitadas, notificar sobre presenças estranhas, 

organiza entrada e saída das pessoas e anunciam os visitantes 

nos setores clientes visitantes e funcionários averiguando suas 

necessidades, direcionando aos locais e as pessoas 

solicitadas, notificar sobre presenças estranhas, organiza 

entrada e saída das pessoas e anunciam os visitantes nos 

setores. 
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ANEXO C - PLANO DE ACESSIBILIDADE 
 

FACULDADE LS – FACELS 

DIRIGENTES: 

 

Presidente: Sayonara Santana de França 

Diretor Geral: Luiz Antônio de França 

Diretora Acadêmica: Maria do Carmo Martins Cavallini 

Diretor Administrativo: Thiago Aparecido Gomes da Silva 

 

 

 

 

 

Coordenadora do Núcleo de Apoio Pedagógico: Marilza Luzia Saraiva de Souza 
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CONTEXTUALIZAÇÃO 

Instituição: 

A Faculdade LS – FACELS é mantida pela Santana Instituto de Educação 

Superior LTDA, CNPJ nº 02.846.920/0001-50, pessoa jurídica de direitos 

privados com fins lucrativos, localizada no setor D Sul, área de comércio, Região 

Administrativa III, Lote 05, em Taguatinga, Brasília/DF. 

 A mantida, a FACELS, está situada no mesmo endereço da Mantenedora 

e foi credenciada pela Portaria MEC nº 2.552 de 15/07/2005, publicada no DOU 

em 19/07/2005 e recredenciada pelo parecer 5145/2011.  

A IES tem como missão: Desenvolver, produzir, aplicar e disseminar 

conhecimentos a partir da busca de soluções inovadoras frente as demandas da 

sociedade e, como visão: Ser uma instituição educacional reconhecida por sua 

excelência no ensino, promovendo uma aprendizagem transformativa na 

formação do cidadão global, que em consonância com nossos valores: 

Compromisso com a qualidade, ética, pluralidade, compromisso social e 

humanismo, nos fortalecem como instituição reconhecida por seu papel 

transformador, na sociedade. 
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PLANO DE ACESSIBILIDADE - APRESENTAÇÃO 

 

1. ACESSIBILIDADE 

2. CLASSIFICAÇÃO DOS TERMOS UTILIZADOS NAS DEFICIÊNCIAS 

3. POLITICAS PREVISTA NO PDI DA FACULDADE LS 

3.1 Aspectos pedagógicos 

3.1.1 Organização curricular 

3.1.2 Metodologia de Aprendizagem 

4. INFRAESTRUTURA DE ACESSIBILIDADE AOS DEFICIENTES FÍSICOS 

5. PROMOÇÃO DE ACESSO DA LS 

5.1 Política de Acessibilidade da LS 

6. ATENDIMENTO ESPECIALIZADO 

6.1 Espaço Inclusivo no Ensino 

6.2 Estudantes com Deficiência Auditiva ou Surdez 

6.3 Estudantes com Deficiência Visual ou Cegos 

7. ESPAÇO INCLUSIVO NO ENSINO 

7.1 Deficiência Física 

7.2 Deficiência Visual (Cegueira)            

7.3 Surdez 

8. CONSIDERAÇÕES 

9. REFERÊNCIAS 
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APRESENTAÇÃO 

 

As condições que devem ser cumpridas para garantir ao aluno com 

necessidades educacionais especiais o pleno direito à educação, são determinadas 

na a Portaria n° 3.284 de 07 de novembro de 2003, atendendo, desta forma, ao 

principio da inclusão, tal como consagrado na Declaração de Salamanca de 1994. A 

Faculdade LS, estabeleceu politicas institucionais para manter a qualidade de ensino 

para todos os seus alunos, garantindo ao aluno com necessidades educacionais o 

pleno acesso aos espaços e ao processo de ensino e aprendizagem.  

Este Plano de acessibilidade tem como fundamentação legal a Portaria 3.284 

de 07 de novembro de 2003, Decreto 5.296 de 02 de dezembro de 2004, Decreto 

5.626 de 22 de dezembro de 2005 e Lei no. 13.146 de 07 de julho de 2015. 

Conforme previsto na Politicas de acessibilidade do PDI da Faculdade LS, 

este plano tem como meta apontar possibilidades para o acesso dos deficientes, 

dando ênfase não apenas aos aspectos arquitetônicos e tecnológicos, mas 

também ao desenvolvimento de uma cultura que englobe as dimensões do 

atitudinal e dos aspectos pedagógicos condizentes com a consciência social de 

respeito às diferenças. Vários documentos têm anunciado direitos como um fator 

universal de atenção a todos - homens e mulheres. O plano internacional, a 

declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), no seu artigo 7° preconiza: 

Todos são iguais perante a Lei. Todos têm direito à proteção igual contra 
qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer 
incitamento a tal discriminação (grifo nosso). Do ponto de vista nacional, a 
Constituição Federal Brasileira (1988) e a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (Lei 9394/96) estabelecem que a educação é um direito 
público subjetivo, garantindo atendimento especializado aos alunos com 
necessidades educacionais especiais.  

 

Portanto, para o integral atendimento às recomendações internacionais e aos 

dispositivos legais nacionais, A Faculdade LS busca novas formas de responder aos 

proclames de uma Educação Inclusiva, garantindo não só o acesso, mas, sobretudo, 

a permanência dos alunos com necessidades educacionais especiais na Instituição, 

pela mediação de uma prática pedagógica, que atenda à aprendizagem desses 

alunos. 
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1. ACESSIBILIDADE 

 

Uma das tarefas, destinada aos alunos com necessidades educacionais 

especiais, vem sendo a de criar um ambiente educacional que reconheça suas 

possibilidades e suas limitações, garantindo, assim, a sua plena inclusão no 

ensino superior e no conjunto da turma. A partir dessa percepção, a adoção de 

alguns procedimentos visa a que esses alunos logrem sucesso na 

aprendizagem. A LS reforça, pois, sua preocupação e encaminha sugestões de 

procedimentos metodológicos que podem e devem colaborar no 

desenvolvimento de um ensino e aprendizagem de qualidade em sala de aula, 

conforme preconiza o Decreto n° 5.296/2004 no artigo 8º para fins de 

acessibilidade, considera-se: 

I - acessibilidade: condição para utilização, com segurança e 

autonomia, total ou assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos 

urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e dos 

dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, por 

pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida; 

 

II - barreiras: qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça o 

acesso, a liberdade de movimento, a circulação com segurança e a 

possibilidade de as pessoas se comunicarem ou terem acesso à 

informação, classificadas em:  

a) barreiras urbanísticas: as existentes nas vias públicas e nos 

espaços de uso público;  

b) barreiras nas edificações: as existentes no entorno e interior 

das edificações de uso público e coletivo e no entorno e nas 

áreas internas de uso comum nas edificações de uso privado 

multifamiliar;  

c) barreiras nos transportes: as existentes nos serviços de 

transportes; e  

d) barreiras nas comunicações e informações: qualquer entrave 

ou obstáculo que dificulte ou impossibilite a expressão ou o 

recebimento de mensagens por intermédio dos dispositivos, 

meios ou sistemas de comunicação, sejam ou não de massa, 

bem como aqueles que dificultem ou impossibilitem o acesso à 

informação; 
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III - elemento da urbanização: qualquer componente das obras de 

urbanização, tais como os referentes à pavimentação, saneamento, 

distribuição de energia elétrica, iluminação pública, abastecimento e 

distribuição de água, paisagismo e os que materializam as indicações 

do planejamento urbanístico; 

 

IV - mobiliário urbano: o conjunto de objetos existentes nas vias e 
espaços públicos, superpostos ou adicionados aos elementos da 
urbanização ou da edificação, de forma que sua modificação ou 
traslado não provoque alterações substanciais nestes elementos, tais 
como semáforos, postes de sinalização e similares, telefones e 
cabines telefônicas, fontes públicas, lixeiras, toldos, marquises, 
quiosques e quaisquer outros de natureza análoga; 
 

V - ajuda técnica: os produtos, instrumentos, equipamentos ou 
tecnologia adaptados ou especialmente projetados para melhorar a 
funcionalidade da pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade 
reduzida, favorecendo a autonomia pessoal, total ou assistida; 
 

VI - edificações de uso público: aquelas administradas por 
entidades da administração pública, direta e indireta, ou por empresas 
prestadoras de serviços públicos e destinados ao público em geral; 

 

VII - edificações de uso coletivo: aquelas destinadas às atividades 
de natureza comercial, hoteleira, cultural, esportiva, financeira, 
turística, recreativa, social, religiosa, educacional, industrial e de 
saúde, inclusive as edificações de prestação de serviços de atividades 
da mesma natureza; 

 

VIII - edificações de uso privado: aquelas destinadas à habitação, 
que podem ser classificadas como unifamiliar ou multifamiliar; e 

 

IX - desenho universal: concepção de espaços, artefatos e 
produtos que visam atender simultaneamente todas as pessoas, com 
diferentes características antropométricas e sensoriais, de forma 
autônoma, segura e confortável, constituindo-se nos elementos ou 
soluções que compõem a acessibilidade. 

 

  Na educação superior, o debate sobre a inclusão se dá na discussão ampla 

do direito de todos à educação e na igualdade de oportunidades de acesso e 

permanência, com sucesso, nessa etapa de ensino. Para a LS, assegurar a 

acessibilidade é uma questão de respeito às deficiências visual, auditiva, motora e 
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intelectual, lembrando, também, de um grupo um pouco ignorado, ou seja, aquelas 

pessoas com mobilidade reduzida (obesos, mulheres em adiantado estágio de 

gestação, idosos e outros). 

 

2. CLASSIFICAÇÃO DOS TERMOS UTILIZADOS NAS DEFICIÊNCIAS 

 

Deficiência Física: alteração completa ou parcial de um ou mais 

segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função 

física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, 

monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, 

hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, 

paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou 

adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam 

dificuldades para o desempenho de funções; 

Deficiência Auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de 41 

decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500Hz, 

1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz; 

Deficiência Visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou 

menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa 

visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a 

melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do 

campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60º; ou a 

ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores; 

Deficiência Intelectual: funcionamento intelectual 

significativamente inferior à média, com manifestação antes dos 18 anos e 

limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, 

tais como: comunicação; cuidado pessoal; habilidades sociais; utilização 

dos recursos da comunidade; saúde e segurança; habilidades 

acadêmicas; lazer; e trabalho. − Deficiência Múltipla: associação de duas 

ou mais deficiências. 

Desenho Universal: Significa a concepção de produtos, 

ambientes, programas e serviços a serem usados, na maior medida 

possível, por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou projeto 

específico. O "Desenho Universal" não excluirá as ajudas técnicas para 

grupos específicos de pessoas com deficiência, quando necessárias. 

Sustentabilidade: pode ser definida como a capacidade do ser 

humano interagir com o mundo preservando o meio ambiente sem 

comprometer os recursos naturais das gerações futuras. O Conceito de 
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Sustentabilidade deve integrar as questões sociais, energéticas, 

econômicas e ambientais. Portanto, um ambiente sustentável deverá ser 

acessível. 

Mobilidade Urbana: Condição em que se realizam os 

deslocamentos de pessoas e cargas no espaço urbano. Os princípios da 

mobilidade urbana são: − Acessibilidade universal; − Desenvolvimento 

sustentável das cidades nas dimensões socioeconômicas e ambientais; − 

Igualdade no acesso dos cidadãos ao transporte público coletivo; − 

Eficiência, eficácia e efetividade na prestação dos serviços de transporte 

urbano; − Gestão democrática e controle social do planejamento e 

avaliação da Política Nacional de Mobilidade Urbana; − Segurança nos 

deslocamentos das pessoas; − Justa distribuição dos benefícios e ônus 

decorrentes do uso de diferentes modos e serviços; − Igualdade no uso do 

espaço público de circulação, vias e logradouros; − Eficiência, eficácia e 

efetividade na circulação urbana. 

Barreiras: A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência em seu preâmbulo cita a deficiência como: resultado da 

interação entre pessoas com deficiência e as barreiras, devido às atitudes 

e ao ambiente, que impedem a plena e efetiva participação dessas 

pessoas na sociedade, em igualdade de oportunidades com as demais 

pessoas. 

Constituem barreiras visíveis todos os impedimentos concretos, 

entendidos como a falta de acessibilidade aos espaços. As invisíveis 

constituem a forma como as pessoas são vistas pela sociedade, na maior 

parte das vezes representadas pelas suas deficiências e não pelas suas 

potencialidades. 

Ajudas Técnicas: São os produtos, instrumentos, equipamentos 

ou tecnologia adaptada ou especialmente projetada para melhorar a 

funcionalidade da pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, 

favorecendo a autonomia pessoal, total ou assistida. Também são 

considerados ajudas técnicas os cães-guia e os cães-guia de 

acompanhamento. E ainda, os elementos ou equipamentos definidos 

como ajudas técnicas deverão ser certificados pelos órgãos competentes, 

ouvidas as entidades representativas das pessoas com deficiência. Esse 

termo também pode ser denominado ―Tecnologia Assistiva‖. Segundo a 

Organização Internacional de Normalização (ISO), as Ajudas Técnicas 

encontram-se agrupadas da seguinte forma: I. Auxiliares de Tratamento e 

Treino – ISO 03 II. Próteses e Órteses – ISO 06 III. Ajudas para Cuidados 

Pessoais e Higiene – ISO 09 IV. Ajudas para a Mobilidade – ISO 12 V. 

Ajudas para Cuidados Domésticos – ISO 15 VI. Mobiliário e Adaptações 

para Habitação e outros Locais –  ISO 18 VII. Ajudas para Comunicação, 
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Informação e Sinalização – ISO 21 VIII. Ajudas para Manuseamento de 

Produtos e Mercadorias – ISO 24 IX. Ajudas e Equipamentos para 

Melhorar o Ambiente, Ferramentas e Máquinas – ISO 27 X. Ajudas para 

Recreação – ISO 30. 

 

3. POLITICAS PREVISTA NO PDI DA FACULDADE LS 

3.1 ASPECTOS PEDAGÓGICOS 

3.1.1 Organização curricular 

 

Na organização Curricular os conteúdos propostos em cada curso, são 

realizadas articulações com as políticas de educação ambiental, de educação em 

direitos humanos e de educação das relações étnico-raciais e para o ensino de 

história e cultura afro-brasileira, africana e indígena. Para tanto, é orientada a 

análise sistêmica e global, incluindo as demandas quanto à atualização, 

acessibilidade, adequação das cargas horárias e da bibliografia indicada nos cursos 

oferecidos. 

A política para a educação inclusiva da LS, em atendimento ao Decreto nº 

5.626 de 22 de dezembro de 2005, incorporou à matriz curricular de todos os 

Cursos a disciplina LIBRAS - obrigatória para as Licenciaturas e optativa para os 

demais Cursos. 

3.1.2 Metodologia de Aprendizagem  

Por este prisma, a proposta pedagógica tem seu foco de centralidade na 

interação professor estudante, aspectos esses que viabilizam a acessibilidade 

pedagógica e atitudinal aos estudantes, considerando-os como sujeitos ativos do 

processo aprender. Tendência que envolve o desenvolvimento de buscas teórico-

práticas, seleção e avaliação crítica de dados e informações disponibilizadas em 

livros, periódicos, bases de dados, fontes pessoais de informação, com 

reconhecimento das informações advindas das experiências de vida pessoal, 

familiar, comunitária e profissional de cada sujeito.  
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A Faculdade LS visa facilitar a comunicação entre os envolvidos no processo 

de EaD, promovendo a acessibilidade às tecnologias de comunicação e informação 

para a efetiva interatividade dos estudantes entre si, com os recursos didáticos e 

com as demais pessoas envolvidas no processo de ensino e de aprendizagem. 

 Adaptação da infraestrutura física aos requisitos de acessibilidade a pessoas 

portadoras de necessidades especiais e atendimento às normas de 

segurança. 

 
4. INFRAESTRUTURA DE ACESSIBILIDADE AOS DEFICIENTES FÍSICOS 

 

A Faculdade LS prevê e adaptou suas instalações para adequar a da 

infraestrutura de modo a garantir  a acessibilidade para fins de inclusão, levando em 

consideração diferenças sociais, culturais e físicas. Arquitetonicamente, a Instituição 

revisou as adequações já realizadas; mas, visando à melhoria da qualidade da 

convivência acadêmica nos seus ambientes, indica a instalação de sistema de 

sinalizadores e de outros recursos. Além disso, são realizadas campanhas de 

conscientização para que o sentido social da inclusão propugnado no Decreto nº 

5.296 seja ação permanente mediante: 

O Objetivo 5 previstos no PDI prevê a  Intensificação  das relações de cada 

curso com a respectiva área do conhecimento e de atuação profissional bem como 

as melhorias e modernização das condições físicas, considerando as normas 

técnicas e legislação vigentes de acessibilidade: salas de aula, laboratórios, e 

biotérios anatômico, áreas de convivência e lazer, sala de professores, auditórios, 

enfermarias, salas multimídias. 

5. PROMOÇÃO DE ACESSO DA LS 

 

A Faculdade LS traçou as metas e ações da Política de Acessibilidade que  

serão estruturadas nos  cinco eixos especificados abaixo: 

Eixo 1 – Acessibilidade: Inclusão e permanência 

Eixo 2 – A Infraestrutura Acessível 

Eixo 3 – A Acessibilidade Pedagógica e Curricular 

Eixo 4 – A Acessibilidade Comunicacional e Informacional 
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Eixo 5 – Recursos Humanos  

5.1. POLÍTICA DE ACESSIBILIDADE DA LS 
 

Eixo 1 - Acessibilidade: Inclusão e Permanência 

Meta 1 - Realizar ações que favoreçam o Acesso e permanência dos alunos 

Ações: Responsáveis Previsão 

Gerenciar permanente das ações de acessibilidade; Comunidade 

Acadêmica 

Perman

ente 

 

No processo seletivo identificar os candidatos com 

perfil inclusivo; 

Comissão do 

Processo 

seletivo  

2018/02 

No processo seletivo  providenciar salas especiais 

para cada tipo de deficiência e a forma adequada de 

obtenção de respostas pelo candidato 

Comissão do 

Processo 

seletivo 

2018/02 

Na correção das provas, considerar as diferenças 

específicas inerentes a cada portador de deficiência, 

para que o domínio do conhecimento seja aferido por 

meio de critérios compatíveis com as características 

especiais desses alunos. 

Comissão do 

Processo 

seletivo 

2018/2 

Acompanhar o Processo Seletivo e adaptar as provas  NAP 2018/02 

Criar, implantar e implementar um Projeto Institucional 

de Inclusão e Acessibilidade na LS 

NALPS 2018/2 

Diagnosticar através do processo seletivo as 

dificuldades de aprendizagem. 

NALPS 2018/2 

Inventariar o corpo discentes para levantamento de 

demandas de atendimentos 

NALPS 2018/2 

Buscar melhores condições de transporte acessível 

junto aos órgãos responsáveis 

NAP 2018/2 

 

 

Meta 2 - Estabelecer convênios com instituições especializadas e/ou representativas 

parceiras intrainstituicionais para efeito de prestação de serviços e assessorias 

                      Ações Responsáveis Previsão 

Articulação com diversos órgãos federais, GDF, 

empresas e ONGs visando manter parceria para 

ações encaminhamentos referentes ao apoio às 

Coordenação/

NAP/NAPLS 

2018/2 
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pessoas com necessidades especiais 

Articulação e manutenção de parcerias 

sistematizadas (termos de cooperação) com as 

diversas entidades representativas de pessoas com 

deficiência do Distrito Federal para articulações, 

ações e encaminhamentos. 

 

Coordenação/

NAP/NAPLS 

2018/2 

Estabelecimento de canais de comunicação com a 

comunidade universitária com necessidades 

especiais para orientar a otimização dos recursos 

da LS. NAPLS, NAP e outros 

Coordenação/

NAP/NAPLS 

2018/1 

 

Eixo 2 - Infraestrutura Acessível 

Implantação e implementação de um programa de construção, reforma, ampliação 

e/ou adaptação das instalações físicas e equipamentos da LS, conforme os princípios 

do desenho universal. 

 

Meta 1 - Elaborar um programa de construção, reformas e/ou adaptações, manutenção 

das instalações e equipamentos da LS, conforme os princípios do desenho universal, 

buscando a eliminação das barreiras arquitetônicas Assim como realizar ações que 

minimizem essas barreiras até que sejam eliminadas. 

                             Ações: Responsáveis  Previsão 

Realização de um levantamento das instalações e 

equipamentos com restrição da autonomia e 

obstáculos arquitetônicos 

Direção 

Administrativa  e 

equipe de 

infraestrutura  

2019/1 

Elaboração de um banco de dados informatizado 

com as instalações e equipamentos, construídos, 

reformados e/ou adaptados, conforme os 

princípios    do    desenho    universal, juntamente  

com  pessoa com deficiência e a programação 

definida pela política institucional de 

acessibilidade (rampas, barras de apoio, 

corrimãos, pisos e sinalizações táteis, 

sinalizadores, alargamento de portas e vias, 

instalações de elevadores, dentre outras) 

Direção e TI 2019/1 

Priorizar rampas a elevadores e escadas sempre 

que possível 

Direção e equipe de 

infraestrutura 

2018/2 



PLANO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
Credenciamento: Portaria Nº 2.552 de 15/07/2005 publicada no DOU de 19/07/2005 
Recredenciamento: Portaria Nº 1415 de 06/12/2016, publicada no DOU de 07/12/20 

371 
 

 
 

Aumentar o número de corrimãos nas edificações 

da Faculdade LS 

Direção e equipe 

de infraestrutura 

2018/2 

Substituir corrimãos danificados nas edificações da 

FACULDADE LS 

Direção e equipe de 

infraestrutura 

Sempre que 

necessário 

Efetivar tempo mínimo de conserto dos elevadores 

quando necessário  

 

Direção e equipe de 

infraestrutura 

Sempre que 

necessário 

Realizar troca de salas de alunos com mobilidade 

reduzida a fim de tornar as aulas mais próximas 

Direção/Coordenação Quando 

houver 

alunos 

com 

mobilida

de e 

reduzida 

na turma 

Marcar mobiliário e equipamentos de informática 

preferenciais para pessoas com deficiência, 

respeitando sempre a escolha, mas garantindo 

espaço adequado. 

Direção/ 

Coordenação/TI 

2018/2 

Adequar o paisagismo para que não se torne uma 

barreira arquitetônica (ex. árvores e bancos) 

Direção/Equipe 

de Infraestrutura 

2018/2 

 

Meta 2 Reservar e sinalizar as vagas de estacionamentos da LS , próximas dos acessos 

de circulação de pedestres para veículos que transportam pessoas com deficiência e 

mobilidade reduzida 

Ações: Responsáveis Previsão 

Realização de um levantamento das principais rotas 

de circulação de pessoas com deficiência das 

referidas Unidades Administrativas 

Infraestrutura 2018/1 

Projeto e posterior sinalização das rotas acessíveis e 

secundárias com indicações das direções, obstáculos 

arquitetônicos e distâncias, por meio de mapa tátil. 

Infraestrutura 2017/2 

Realizar estudos sobre melhor localização da reserva 

de vagas 

Infraestrutura 2017/1 

Sinalizar vagas Infraestrutura 2018/2 



PLANO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
Credenciamento: Portaria Nº 2.552 de 15/07/2005 publicada no DOU de 19/07/2005 
Recredenciamento: Portaria Nº 1415 de 06/12/2016, publicada no DOU de 07/12/20 

372 
 

 
 

Realizar projeto de conscientização do respeito às 

vagas de estacionamento 

Infraestrutura 2018/1 

Liberação de carros de alunos com deficiência 

devidamente sinalizados em estacionamentos 

específicos para professores e funcionários 

Infraestrutura 2018/1 

 

Eixo 3 – Acessibilidade Pedagógica e Curricular 

Implantação e implementação de projetos e programas que visem à promoção 

da acessibilidade ao currículo e as ações didáticos pedagógicas. 

 

Meta 1 - Garantir acessibilidade pedagógica e curricular dos discentes 

Ações: Responsáveis Previsão 

Aquisição e adequação de mobiliários para 

acessibilidade, conforme demanda identificada e/ou 

solicitada. 

Direção/ 

Coordenação 

2018/2 

Discutir sobre ações de adaptações pedagógicas e 

avaliativas que considerem a singularidade da pessoa 

com deficiência, determinadas após estudo de caso, 

sejam respeitadas nos cursos da LS 

Direção/ 

Coordenação 

NAP/NAPLS 

2018/2 

 Estímulo à inserção de conteúdos sobre acessibilidade 

nos projetos pedagógicos de cursos de graduação; 

Coordenação 

NAP/NAPLS 

2018/2 

Acompanhamento psicopedagógico dos alunos com 

deficiência; 

NAPLS 2018/2 

Metodologias de ensino para a quebra de barreiras aos 

alunos com deficiência e propor estratégias alternativas; 

Direção/Coorde

nação 

NAP/NAPLS 

2018/2 

Ações de sensibilização e orientação à melhor forma de 

atender às pessoas com deficiência ou mobilidade 

reduzida; 

 2018/2 

Campanha de uma cultura inclusiva; Direção/ 

Coordenação 

NAP/NAPLS 

2018/2 

Promoção de eventos para informar e sensibilizar a 

comunidade acadêmica; 

Direção/ 

Coordenação 

NAP/NAPLS 

2018/2 
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 Orientação e apoio pedagógico a coordenadores e 

professores; 

NAP 2018/2 

 Condições diferenciadas para a realização de provas e 

para a realização dos cursos, respeitando as 

especificidades de cada pessoa. 

Coordenação/ 

Professores 

2018/2 

 

 Eixo 4 – Acessibilidade Comunicacional e Informacional 

Implantação e implementação de projetos e programas que visem à promoção da 

acessibilidade à comunicação e a informação 

 

 Meta 1 - Garantir a Acessibilidade informacional 

Ações: Responsáveis Previsão 

Aquisição, desenvolvimento e disponibilização de 

materiais didáticos/pedagógicos e bibliográficos 

acessíveis (ex. gravações em libras e audiodescrição), 

conforme demanda identificada e/ou solicitada 

NAPLS/ 

Coordenação  

Quando 

necessário 

Meta 2 - Melhorar a acessibilidade aos sítios da LS 

Ações: Responsáveis Previsão 

Desenvolver a acessibilidade no sítio eletrônico, páginas 

e portais da LS 

Direção e TI 2019/2 

Implantar e implementar um sistema para acessibilidade 

na web que possibilite a personalização das páginas 

tornando-as mais acessíveis para todo e qualquer 

usuário, considerando o design universal. 

Direção e TI 2019/2 

 

Eixo 8 - Recursos Humanos  

Definição da política de recursos humanos com deficiência 

 

Meta 1 - Definir estratégias para contratação de técnico-administrativos e outros 

profissionais para atender as demandas da LS 

Ações: Responsáveis Previsão 

Analise das demandas com relação ao desempenho e 

necessidades das pessoas com necessidades especiais 

Direção e 

RH 

2018/2 
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Realizar estudo para redimensionamento de força de 

trabalho de profissionais já existentes na instituição que 

possam trabalhar nos em equipe de Atendimento 

Educacional Especializado (AEE) como 

prevê Lei 13.146/15 

 2018/2 

 

Implantação e implementação de política de assistência estudantil específica para os 

alunos com deficiência e/ou necessidades educacionais especiais. 

 

 

6. ATENDIMENTO ESPECIALIZADO 

 

           6.1 ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 

        Entre eles: Estudantes com Transtornos Globais de Desenvolvimento, Dislexia 

(Área da Leitura, Escrita e Soletração), TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção e 

Hiperatividade). 

Atividades para desenvolvimento dos processos mentais superiores, controle 

consciente do comportamento, atenção e lembrança voluntária, memorização ativa, 

pensamento abstrato, raciocínio dedutivo, capacidade de planejamento, entre 

outros. 

Acompanhamento pelo Núcleo de Atendimento Psicopedagógico. 

Orientação aos Coordenadores e Corpo Docente 

 

        6.2 ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA OU SURDEZ 

 

        Aos deficientes auditivos, caso a instituição tenha estudante portador desta 

deficiência, será providenciado, se necessário, intérprete de língua de sinais/língua 

portuguesa, contando com período de provas, flexibilidade na correção das provas 

escritas, valorizando o conteúdo semântico, estímulo aprendizado da língua 

portuguesa na modalidade escrita, para uso de vocabulário pertinente as disciplinas 

do curso em que o estudante estiver matriculado. 

        Atividades em Libras (exploração em Libras do conteúdo trabalhado em sala); 

Ensino de Libras, incluindo a criação de sinais para termos científicos conforme a 
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necessidade, em analogia a conceitos já existentes, ensino da Língua Portuguesa 

na modalidade escrita, como segunda língua. 

 

     6.3  ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA VISUAL OU CEGOS 

 

Sistema Braille, Sorobã, orientação e mobilidade, utilização de recursos ópticos 

e não ópticos, atividades de vida autônoma; software de ampliação de tela e de 

leitura de texto, com ampliação flexível em vários tamanhos e sem distorção, ajuste 

de cores, otimização de foco, ponteiro e cursos, entre outros. 

Incluem: Estudantes com Surdo cegueira. 

 
7.   ESPAÇO INCLUSIVO NO ENSINO 

 

      Atendendo ao disposto no Decreto presidencial nº 5.296 de 02 de dezembro 

de 2004, estão elencados abaixo os principais requisitos necessários para a 

promoção da acessibilidade dos alunos com deficiência que são buscados pela 

LS: 

      7.1 DEFICIÊNCIA  FÍSICA 

Fundamentados nesse documento, a acessibilidade de pessoas portadoras 

de deficiências compreendem: acesso aos espaços de uso coletivo; reserva de 

vagas no estacionamento da Instituição; rampa e elevador propiciando circulação de 

cadeira de rodas; portas e banheiros com espaços adequados ao acesso de cadeira 

de rodas; barras de apoio nas paredes dos banheiros; lavabos, bebedouros e 

telefones públicos em altura acessível aos usuários de cadeira de rodas. 

Os deficientes físicos têm acesso ao prédio por meio de rampa, localizada na 

entrada principal, e por elevadores que possibilitam o acesso às salas de aula 

localizadas nos pavimentos superiores. As instalações da instituição foram 

projetadas em conformidade com a Portaria 3.284/2003 da Secretaria de Educação 

Superior.  
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        7.2 DEFICIÊNCIA VISUAL (CEGUEIRA) 

 

        Alocar a turma que tenha aluno cego matriculado, em salas cujo acesso se dê 

por rampas ou elevador; disponibilizar um funcionário administrativo, no primeiro dia 

de aula, para receber o aluno cego no sentido de favorecer-lhe o conhecimento do 

espaço físico do campus; disponibilizar um funcionário administrativo, por período 

necessário, até que o aluno cego construa o mapa mental dos espaços do campus; 

criar espaço adequado na biblioteca para uso do sistema DOS-VOX pelo aluno 

cego; zelar, permanentemente, pelo computador onde está instalado o DOS-VOX 

(sistema de síntese de voz); adotar um plano de aquisição gradual de acervo 

bibliográfico em Braille e de fitas sonoras para uso didático; disponibilizar, quando 

necessário, alunos ledores para cegos; admitir a entrada e permanência de cão-guia 

na sala de aula; colocar piso tátil no caminho que o aluno cego deve percorrer para 

acessar os espaços dentro do campus. 

 

       7.3 SURDEZ  

      Providenciar a contratação de intérprete de LIBRAS, quando o aluno solicitar; 

estimular o bibliotecário a multiplicar a capacitação em LIBRAS para os seus 

auxiliares. 

 

8. CONSIDERAÇÕES  

 

Os procedimentos acima recomendados fazem parte do conjunto de ações 

necessárias à efetivação de uma Educação Inclusiva. Uma das atribuições da LS, 

junto aos alunos com deficiência ou com dificuldade específica de aprendizagem, é 

criar um ambiente educacional que reconheça as suas possibilidades e suas 

limitações, garantindo, assim, a sua plena inclusão educacional. Além dessas 

ações específicas para cada tipo de deficiência, a Instituição ainda busca 

desenvolver as seguintes ações de caráter geral: 
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A preocupação da Instituição vai além da sala de aula, organizando-se um 

documento orientador dirigido a todos com a finalidade de permitir a esses alunos a 

acessibilidade aos diferentes espaços físicos. 

Capacitação de funcionários para se comunicar em Libras nos principais 

setores de atendimento: central de informações, secretaria geral acadêmica, 

tesouraria e biblioteca; elaboração de documentos institucionais (regimento interno e 

regulamentos) para consulta em Braile, disponibilizados na biblioteca; ampliação dos 

cursos de extensão, com o objetivo de atender o público portador de necessidades 

especiais, com a inclusão do ―curso avançado de Braile‖, ―curso básico de Libras‖, 

―Sorobã‖, ―curso de normas/leis para projetos de acessibilidade‖ e ―informática para 

surdos‖. 
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POLITICAS DE ATENDIMENTO A A PESSOA COM DEFICIÊNCIA DA 

FACULDADE LS -  PDI 

 

 

1. ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA  

 

Compreende-se que a atenção à diversidade está focalizada não só no direito de 

acesso à escola, mas visa à melhoria da qualidade de ensino e aprendizagem para todos, 

bem como as perspectivas de desenvolvimento e socialização. 

Como as manifestações de dificuldades de aprendizagem na escola apresentam- se 

como um contínuo, serão necessárias respostas educacionais adequadas envolvendo 

graduais e progressivas adequações, tanto no curso do trabalho pedagógico até situações 

mais graves e persistentes que requerer em ou só de recursos específicos para a sua 

solução. Nesse sentido, a Faculdade LS busca atender as necessidades educacionais 

especiais de forma que os estudantes possam participar integralmente de um ambiente rico 

de oportunidade educacional com resultados favoráveis a dinâmica do ensino e da 

aprendizagem, destacando-se entre eles: 

 A preparação e a dedicação da equipe educacional e dos docentes; 

 O apoio adequado e recursos especializados, quando forem necessários;  

 As adequações curriculares e de acesso ao projeto pedagógico do curso; 

 A adoção de um currículo flexível, respeitando os diferentes ritmos e aprendizagens 

dos estudantes; 

 O desenvolvimento de um trabalho simultâneo, cooperativo e participativo.  

Assim, serão adotadas medidas de adequações para atender as necessidades 

particulares de aprendizagem dos estudantes com deficiência auditiva, levando em 

consideração não somente as capacidades intelectuais e os conhecimentos dos estudantes, 

mas, também seus interesses e motivações. Nesse contexto, diferentes auxílios serão 

oferecidos, de modo a cumprir as finalidades da educação superior, conforme adequações a 

seguir: 



PLANO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
Credenciamento: Portaria Nº 2.552 de 15/07/2005 publicada no DOU de 19/07/2005 
Recredenciamento: Portaria Nº 1415 de 06/12/2016, publicada no DOU de 07/12/20 

385 
 

 
 

a) Adequações organizativas 

 
 Organização didática da aula – proposição de conteúdos e objetivos de interesse 

do estudante ou diversificados, para atender às suas necessidades especiais, 

bem como disposição física de mobiliários, de materiais didáticos e de espaços 

disponíveis para trabalhos diversos. 

b) Adequações relativas aos objetivos e conteúdos: 

 Priorização de conteúdos que garantam funcionalidade e que sejam essenciais e 

instrumentais para as aprendizagens posteriores; 

 Reforço da aprendizagem e à retomada de determinados conteúdos para 

garantir o seu domínio e a sua consolidação. 

c) Adequações avaliativas: 

 Seleção de técnicas e instrumentos diferenciados utilizados para avaliar o 

estudante. 

d) Adequações nos procedimentos didáticos nas atividades de ensino-

aprendizagem: 

 Seleção de métodos mais acessíveis para o estudante; 

 Introdução de atividades prévias, quando necessário; 

 Introdução de atividades complementares que requeiram habilidades diferentes 

ou a fixação e consolidação de conhecimentos já ministrados; 

 Alteração do nível de abstração de uma atividade oferecendo recursos de apoio 

diversos; 

e) Adequações individualizadas para garantir o acesso ao currículo para o 

estudante com deficiência auditiva: 

 Materiais e equipamentos específicos sempre que se fizerem necessários, como 

tablado, softwares educativos, prótese auditiva e todos aqueles que assegurem 

o acesso às novas tecnologias da informação e da comunicação; 

 Textos escritos complementados com elementos que favoreçam a sua 

compreensão: linguagem gestual, língua de sinais e outros;  

 Sistemas alternativos de comunicação adaptado às possibilidades do estudante: 

leitura oro facial, gestos e língua de sinais; 
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 Posicionamento do estudante na sala de tal modo que possa ver os movimentos 

orofaciais dos professores e dos colegas; 

 Material visual e outros de apoio necessários a apreensão das informações 

expostas verbalmente; 

 Iluminação da sala de aula, mesmo com uso de recursos audiovisuais, deverá 

ser sempre adequada; 

 Trabalho pedagógico bilíngue – Libras e Língua Portuguesa: contratação, 

quando necessário, de tradutor e intérprete, devidamente qualificado, para 

garantir o acesso do estudante surdo à escolarização em sala de aula e em 

outros espaços educacionais, observadas as seguintes disposições: 

1. O professor detém autoridade absoluta em sala de aula; 

2. Caberá o intérprete e tradutor fazer somente a intermediação entre professor 

e estudante, não sendo permito a este oferecer: feedback do processo de 

ensino - aprendizagem; tutorar o estudante em qualquer circunstância; 

disciplinar os estudantes; realizar atividades gerais extraclasse; 

3. Considerando as questões éticas, os intérpretes devem manter-se neutros e 

garantirem o direito do estudante de manter as informações confidenciais; 

4. O intérprete tem o direito de ser auxiliado pelo professor por meio da revisão 

e preparação das aulas, que garantem a qualidade da sua atuação durante as 

aulas; 

5. O intérprete e tradutor é apenas um elemento que garantirá a acessibilidade. 

Os estudantes surdos participam das aulas visualmente e precisam de tempo 

para olhar para o intérprete, olhar para as anotações do quadro, olhar para os 

materiais que o professor estiver utilizando em sala de aula; 

6. O professor combinará com o estudante como serão feitas as anotações 

referentes ao conteúdo, sendo possível o auxílio do intérprete e tradutor, 

desde que garantida a participação do estudante surdo no desenvolvimento 

da aula; 

7. Conforme preconiza o código de ética do intérprete, faz-se necessário o sigilo 

e a discrição, de forma que o intérprete não faça comentários e não 

compartilhe de informações que foram travadas durante sua atuação. 
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2. ENSINO DE LIBRAS 

 

A inclusão da disciplina de LIBRAS atende ao Decreto 5.626/2005. Outrossim, esta 

disciplina é oferecida em todos os cursos da Faculdade LS em consonância com a política 

nacional de inclusão e com a legislação emanada da Secretaria Especial dos Direitos 

Humanos e do Ministério de Educação. 

 

O Componente Curricular ―LIBRAS‖ é obrigatório para os cursos da área da saúde, 

por decisão do Conselho Superior, e para os cursos de licenciatura, conforme determinação 

legal, com carga horária total de 60 (sessenta) horas-aula. Para os estudantes da área de 

negócios, a disciplina é ofertada como eletiva.  

 

As atividades possuem cunho teórico-metodológico que contemplam a Legislação 

sobre o ensino de LIBRAS no Brasil e o vocabulário em Língua Brasileira de Sinais. Os 

aspectos metodológicos do ensino da Língua de Sinais como segunda língua preveem, 

ainda, atividades práticas para o ensino da mesma. A proposta é ampliar o campo de 

comunicação, possibilitando noções básicas da língua. 

 
3. POLÍTICA DA FACULDADE LS AO ATENDIMENTO AOS ALUNOS COM 

TRANSTORNOS DO ESPECTRO DO AUTISMO. 

 

Histórico: 

 

O TEA – Transtorno do Espectro do autista. 

O autismo, definido em 1943 pelo psiquiatra austríaco Leo Kanner, é um transtorno 

que compromete a capacidade de comunicação e desenvolvimento de relações sociais do 

indivíduo, que passa a se comportar de modo compulsivo e ritualista. É diferente de retardo 

mental ou da lesão cerebral, embora algumas crianças com autismo também tenham essas 

patologias. Os especialistas ainda não sabem explicar a grave dificuldade de 

relacionamento desses indivíduos.  

 

           Bases Legais:  

Os instrumentos normativos que contemplam o autismo foram retirados do portal da 

legislação no endereço:  http://www4.planalto.gov.br/legislacao e são os seguintes: 

Em 1988 – Constituição da República Federativa do Brasil - Estabelece ―promover o 

bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas 

http://www4.planalto.gov.br/legislacao
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituiçao.htm#_blank
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de discriminação‖ (art.3º inciso IV). Define, ainda, no artigo 205, a educação como um direito 

de todos, garantindo o pleno desenvolvimento da pessoa, o exercício da cidadania e a 

qualificação para o trabalho. No artigo 206, inciso I, estabelece a ―igualdade de condições 

de acesso e permanência na escola‖ como um dos princípios para o ensino e garante, como 

dever do Estado, a oferta do atendimento educacional especializado, preferencialmente na 

rede regular de ensino (art. 208). 

 Em 1989 – Lei nº 7.853/89 – A lei dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de 

deficiência e sua integração social. Define como crime recusar, suspender, adiar, cancelar 

ou extinguir a matrícula de um estudante por causa de sua deficiência, em qualquer curso 

ou nível de ensino, seja ele público ou privado. A pena para o infrator pode variar de um a 

quatro anos de prisão, mais multa. 

Em 1990 – O  Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei nº. 8.069/90 , no seu artigo 

55 reforça os dispositivos legais supracitados ao determinar que ―os pais ou responsáveis 

têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino‖. 

Ainda em 1990 – Declaração Mundial de Educação para Todos, Os documentos 

internacionais passam a influenciar a formulação das políticas públicas da educação 

inclusiva. 

1994 –  A Declaração de Salamanca , Dispõe sobre princípios, políticas e práticas na 

área das necessidades educacionais especiais. 

 Política Nacional de Educação Especial 1994, é considerada movimento contrário ao 

da inclusão, demarca retrocesso das políticas pública ao orientar o processo de ―integração 

instrucional‖ que condiciona o acesso às classes comuns do ensino regular àqueles que 

―(…) possuem condições de acompanhar e desenvolver as atividades curriculares 

programadas do ensino comum, no mesmo ritmo que os alunos ditos normais‖. 

No artigo 59 em 1996 a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei nº 

9.394/96, preconiza que os sistemas de ensino devem assegurar aos 

alunos currículos, métodos, recursos e organização específicos para atender às suas 

necessidades; assegura a terminal idade específica àqueles que não atingiram o nível 

exigido para a conclusão do ensino fundamental em virtude de suas deficiências e; a 

aceleração de estudos aos superdotados para conclusão do programa escolar.  

Também define, dentre as normas para a organização da educação básica, a 

―possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado‖ (art. 

24, inciso V) e ―(…) oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7853.htm#_blank
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8069.htm#_blank
http://inclusaoja.com.br/legislacao/1990%20-%20Declaração%20Mundial%20de%20Educação%20para%20Todos#_blank
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/salamanca.pdf#_blank
http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/ldb.pdf#_blank
http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/ldb.pdf#_blank
http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/ldb.pdf#_blank
http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/ldb.pdf#_blank
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características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante 

cursos e exames‖ (art. 37).  

Em seu trecho mais controverso (art. 58 e seguintes), diz que ―o atendimento 

educacional especializado será feito em classes, escolas ou serviços especializados, 

sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua 

integração nas classes comuns do ensino regular‖. 

O Decreto nº 3.298 que regulamenta a Lei nº 7.853/89,  dispõe sobre a Política 

Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, define a educação especial 

como uma modalidade transversal a todos os níveis e modalidades de ensino, enfatizando a 

atuação complementar da educação especial ao ensino regular. 

 

As  Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica (Resolução 

CNE/CEB nº 2/2001) , Determinam que os sistemas de ensino devem matricular todos os 

alunos, cabendo às escolas organizarem-se para o atendimento aos educandos com 

necessidades educacionais especiais (art. 2º), o que contempla, portanto, o atendimento 

educacional especializado complementar ou suplementar à escolarização. Porém, ao admitir 

a possibilidade de substituir o ensino regular, acaba por não potencializar a educação 

inclusiva prevista no seu artigo 2º. 

 

O Plano Nacional de Educação – PNE, Lei nº 10.172/2001, Destaca que ―o grande 

avanço que a década da educação deveria produzir seria a construção de uma escola 

inclusiva que garanta o atendimento à diversidade humana‖. 

 

A Convenção da Guatemala (1999), promulgada no Brasil pelo Decreto nº 

3.956/2001, a firma que as pessoas com deficiência têm os mesmos direitos humanos e 

liberdades fundamentais que as demais pessoas, definindo como discriminação com base 

na deficiência toda diferenciação ou exclusão que possa impedir ou anular o exercício dos 

direitos humanos e de suas liberdades fundamentais. 

 

A Resolução CNE/CP nº1/2002, estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a Formação de Professores da Educação Básica, define que as instituições de ensino 

superior devem prever em sua organização curricular formação docente voltada para a 

atenção à diversidade e que contemple conhecimentos sobre as especificidades dos alunos 

com necessidades educacionais especiais. 

 

http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/dec3298.pdf#_blank
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/diretrizes.pdf#_blank
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/diretrizes.pdf#_blank
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10172.htm#_blank
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10172.htm#_blank
http://www.planalto.gov.br/ccivil/decreto/2001/D3956.htm#_blank
http://www.planalto.gov.br/ccivil/decreto/2001/D3956.htm#_blank
http://www.planalto.gov.br/ccivil/decreto/2001/D3956.htm#_blank
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rcp01_02.pdf#_blank
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rcp01_02.pdf#_blank
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A Lei nº 10.436/2002 reconhece a Língua Brasileira de Sinais como meio legal de 

comunicação e expressão, determinando que sejam garantidas formas institucionalizadas 

de apoiar seu uso e difusão, bem como a inclusão da disciplina de Libras como parte 

integrante do currículo nos cursos de formação de professores e de fonoaudiologia. 

 

A Portaria nº 2.678/2002, a prova diretriz e normas para o uso, o ensino, a produção 

e a difusão do Sistema Braille em todas as modalidades de ensino, compreendendo o 

projeto da Grafia Braile para a Língua Portuguesa e a recomendação para o seu uso em 

todo o território nacional. 

 

O Ministério Público Federal divulga o documento com o objetivo de disseminar os 

conceitos e diretrizes mundiais para a inclusão: Cartilha – O Acesso de Alunos com 

Deficiência às Escolas e Classes Comuns da Rede Regular. 

 Ainda temos: 

A Lei nº 10.098/94 – Estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção 

da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá 

outras providências. 

A Lei nº 7.853/89 – CORDE – Apoio às pessoas portadoras de deficiência. 

Lei Nº 8.859/94 – Modifica dispositivos da Lei nº 6.494, de 7 de dezembro de 1977, 

estendendo aos alunos de ensino especial o direito à participação em atividades de estágio  

A Lei nº 12.764 – Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com 

Transtorno do Espectro Autista; e altera o § 3º do art. 98 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro 

de 1990. São os seguintes decretos que tratam do assunto: 

 Decreto Nº 186/08 – Aprova o texto da Convenção sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência e de seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova 

Iorque, em 30 de março de 2007; 

 Decreto nº 6.949 – Promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova 

York, em 30 de março de 2007; 

 Decreto Nº 6.094/07 – Dispõe sobre a implementação do Plano de Metas 

Compromisso Todos pela Educação; 

 Decreto Nº 6.215/07 – Institui o Comitê Gestor de Políticas de Inclusão das 

Pessoas com Deficiência – CGPD; 

 Decreto Nº 6.214/07 – Regulamenta o benefício de prestação continuada da 

assistência social devido à pessoa com deficiência; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/2002/L10436.htm#_blank
http://www.prgo.mpf.gov.br/cartilha_acesso_deficientes.pdf#_blank
http://www.prgo.mpf.gov.br/cartilha_acesso_deficientes.pdf#_blank
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L10098.htm#_blank
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2012/lei-12764-27-dezembro-2012-774838-publicacaooriginal-138466-pl.html#_blank
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/decreto186.pdf#_blank
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/decreto6949_seesp.pdf#_blank
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6094.htm#_blank
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6215.htm#_blank
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6214.htm#_blank
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 Decreto Nº 6.571/08 – Dispõe sobre o atendimento educacional 

especializado; 

 Decreto nº 5.626/05 – Regulamenta a Lei 10.436 que dispõe sobre a Língua 

Brasileira de Sinais – LIBRAS; 

 Decreto nº 2.208/97 – Regulamenta Lei 9.394 que estabelece as diretrizes e 

bases da educação nacional; 

 Decreto nº 3.298/99 – Regulamenta a Lei no 7.853, de 24 de outubro de 

1989, dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa 

Portadora de Deficiência, consolida as normas de proteção, e dá outras 

providências; 

 Decreto nº 914/93 – Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora 

de Deficiência;; 

 Decreto nº 2.264/97 – Regulamenta a Lei nº 9.424/96 

 Decreto nº 3.076/99 – Cria o CONADE; 

 Decreto nº 3.691/00 – Regulamenta a Lei nº 8.899/96; 

 Decreto nº 3.952/01 – Conselho Nacional de Combate à Discriminação; 

 Decreto nº 5.296/04 – Regulamenta as Leis n° 10.048 e 10.098 com ênfase 

na Promoção de Acessibilidade; 

 Decreto nº 3.956/01 – (Convenção da Guatemala) Promulga a Convenção 

Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

contra as Pessoas Portadoras de Deficiência; 

Temos as seguintes  portarias:  

 Portaria nº 976/06 – Critérios de acessibilidade os eventos do MEC; 

 Portaria nº 1.793/94 – Dispõe sobre a necessidade de complementar os 

currículos de formação de docentes e outros profissionais que interagem com 

portadores de necessidades especiais e dá outras providências; 

 Portaria nº 3.284/03 – Dispõe sobre requisitos de acessibilidade de pessoas 

portadoras de deficiências, para instruir os processos de autorização e de 

reconhecimento de cursos, e de credenciamento de instituições; 

 Portaria nº 319/99 – Institui no Ministério da Educação, vinculada à Secretaria 

de Educação Especial/SEESP a Comissão Brasileira do Braille, de caráter 

permanente; 

 Portaria nº 554/00 – Aprova o Regulamento Interno da Comissão Brasileira do 

Braille; 

 Portaria nº 8/01 – Estágios  

As resoluções do Conselho Nacional da Educação são as seguintes: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6571.htm#_blank
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5626.htm#_blank
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2208.htm#_blank
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3298.htm#_blank
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D0914.htm#_blank
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2264.htm#_blank
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3076.htm#_blank
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3691.htm#_blank
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/D3952.htm#_blank
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5296.htm#_blank
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/D3956.htm#_blank
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 Resolução nº4 CNE/CEB; 

 Resolução CNE/CP nº 1/02 – Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação de Professores;  

 Resolução CNE/CEB nº 2/01 – Norma 21 Institui Diretrizes Nacionais para a 

Educação Especial na Educação Básica;  

 Resolução CNE/CP nº 2/02 – Institui a duração e a carga horária de cursos ; 

 Resolução nº 02/81 – Prazo de conclusão do curso de graduação;  

 Resolução nº 05/87 – Altera a redação do Art. 1º da Resolução nº 2/81;  

            A lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012. Institui a Política Nacional de Proteção 

dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista; e altera o § 3o do art. 98 da Lei 

no 8.112, de 11 de dezembro de 1990. 

No parágrafo primeiro traz a consideração sobre a  pessoa com transtorno do espectro 

autista que é  aquela portadora de síndrome clínica caracterizada na forma dos seguintes 

incisos, I ou II, e ainda reforça que  para todos os efeitos legais a pessoa com transtorno do 

espectro autista é considerada pessoa com deficiência,  

I - deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da interação 

sociais, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal e não verbal usada 

para interação social; ausência de reciprocidade social; falência em desenvolver e manter 

relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento;  

II - padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades, 

manifestados por comportamentos motores ou verbais estereotipados ou por 

comportamentos sensoriais incomuns; excessiva aderência a rotinas e padrões de 

comportamento ritualizados; interesses restritos e fixos.  

A legislação cita como direitos educacionais os seguintes o acesso à educação e ao 

ensino profissionalizante citando em seu parágrafo único.  Em casos de comprovada 

necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de 

ensino regular, nos termos do inciso IV do art. 2o, terá direito a acompanhante 

especializado.  

Já o artigo  7o  reforça que o  gestor escolar, ou autoridade competente, que recusar a 

matrícula de aluno com transtorno do espectro autista, ou qualquer outro tipo de deficiência, 

será punido com multa de 3 (três) a 20 (vinte) salários-mínimos.  
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O decreto nº 8.368, de 2 de dezembro de 2014, regulamenta a Lei nº 12.764, de 27 de 

dezembro de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com 

Transtorno do Espectro Autista. 

Traz em seu bojo que é dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da 

sociedade assegurar o direito da pessoa com transtorno do espectro autista à educação, em 

sistema educacional inclusivo, garantida a transversalidade da educação especial desde a 

educação infantil até a educação superior, reforçando aspectos do acompanhamento 

escolar do aluno autista. 

As informações que seguem foram capturadas no endereço eletrônico: 

http://www.brasil.gov.br/educacao/2013/04/pacientes-com-autismo-terao-direitos-sociais-

reforcado. 

 Em 2011 foi lançado o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência - Viver 

sem Limite - com o objetivo de promover a cidadania, a autonomia e o fortalecimento da 

participação da pessoa com deficiência na sociedade, eliminando barreiras e permitindo o 

acesso aos bens e serviços disponíveis a toda a população. Desde então, o país tem 

promovido diversas ações estratégicas em educação, saúde, inclusão social e 

acessibilidade. 

Para que possamos entender melhor o autismo é necessário saber que trata-se de 

uma doença que acomete mais os meninos do que as meninas. Os sintomas podem 

aparecer nos primeiros meses de vida, mas dificilmente são identificados precocemente. O 

mais comum é os sinais ficarem evidentes antes de a criança completar três anos.  

De acordo com o quadro clínico, eles podem ser divididos em 3 grupos:  

 

1) ausência completa de qualquer contato interpessoal, incapacidade de aprender a falar, 

incidência de movimentos estereotipados e repetitivos, deficiência mental;  

 

2) o portador é voltado para si mesmo, não estabelece contato visual com as pessoas nem 

com o ambiente; consegue falar, mas não usa a fala como ferramenta de comunicação 

(chega a repetir frases inteiras fora do contexto) e tem comprometimento da compreensão;  

 

3) domínio da linguagem, inteligência normal ou até superior, menor dificuldade de interação 

social que permite aos portadores levar vida próxima do normal.  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%208.368-2014?OpenDocument
http://www.brasil.gov.br/educacao/2013/04/pacientes-com-autismo-terao-direitos-sociais-reforcado
http://www.brasil.gov.br/educacao/2013/04/pacientes-com-autismo-terao-direitos-sociais-reforcado
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           A doença não tem cura, mas o trabalho de estimulação, o uso de medicação e a 

interação são maneiras de desenvolvimento do paciente, desde criança até a fase adulta. 

Entre os motivos mais comuns que levam os pais a buscarem ajuda médica estão o 

constante olhar fixo do bebê e a falta de interesse por outras crianças.  

O tratamento e o diagnóstico errados fazem com que a criança seja pouco estimulada 

e perca a capacidade de se desenvolver. Vale lembrar que, embora haja dificuldade de 

interação, a fala e a inteligência permanecem estáveis.  

 O psiquiatra da Infância e da Adolescência, Marcelo Borges, explica que esta é uma 

doença que atinge principalmente a comunicação. ―O autismo se caracteriza quando a 

pessoa tem muita dificuldade de socialização, de interagir com outras pessoas e fica muito 

isolada, em uma visão de mundo só dela. Hoje se sabe que é, basicamente, uma doença 

genética. Talvez influenciada por uma colaboração do ambiente onde ela vive, mas com 

base genética‖, define o médico. 

O tratamento precoce da doença é importante para o desenvolvimento do paciente, 

por isso, o Ministério da Saúde lançou uma cartilha que orienta profissionais de saúde no 

diagnóstico. ―Com o diagnóstico precoce, até os 3 anos de idade, é mais fácil encaminhá-la 

para o atendimento adequado oferecido pelo Sistema Único de Saúde‖, destaque do 

ministro da Saúde, Alexandre Padilha, 2011 a 2014. 

O Ministério disponibilizará para os profissionais instrumentos de uso livre (sem 

obrigatoriedade do pagamento de direitos autorais) para o rastreamento/triagem de 

indicadores de desenvolvimento que possam diagnosticar o Transtorno. 

O  Tratamento depende do grau de intensidade do transtorno é o  que irá definir o 

tratamento dos pacientes. Aqueles com menor intensidade deverão ser tratados nos Centros 

Especializados de Reabilitação (CER) do SUS. Hoje existem no País 22 CER em 

construção, 23 em habilitação e 11 convênios de qualificação para que entidades que já 

funcionam, passem a funcionar como CER. Já os pacientes com uma intensidade maior do 

transtorno serão encaminhados para os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). 

Os Centros oferecem serviços de atenção à saúde mental e estão instalados em 

mais de 1900 municípios, são abertos para a comunidade e oferecem atendimento diário 

gratuito com psiquiatria, fonoaudiólogo, terapia ocupacional, além de outros especialistas. 
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Como não existe tratamento padrão para a doença, os pacientes têm 

acompanhamento individual, de acordo com as necessidades e deficiências. Os tratamentos 

são realizados por equipes multidisciplinares e vão desde terapia ocupacional e 

psicoterapia, até a medicação com antipsicóticos, nos casos de pacientes mais graves.  

Para quem tem  em casa uma pessoa com formas graves de autismo pode 

representar um fator de preocupação para toda a família. Por isso, todos os envolvidos 

precisam de atendimento e orientação especializados. É fundamental que se estimule o 

autista com algum tipo de comunicação com o autista e, como o paciente têm dificuldade de 

lidar com mudanças, por menores que sejam, é importante manter algumas rotinas. 

 

3.1 Ações da Faculdade LS para atendimento aos alunos com transtornos do espectro 

do autismo. 

 

 Treinamento aos atendentes e aos professores, este documento fará parte do 

treinamento, para realização da matricula e melhor manejo da sala; 

 Diagnóstico da aprendizagem (NAP) e planejamento adequado ao aluno   

 Acompanhamento via NAP, por profissional habilitado; 

 Contato com a família para estabelecer e preparar para mudanças nas rotinas 

e processo de avaliação; 

 Entrevista com os pais para conhecer a rotina e comportamento do aluno; 

 Adaptação da metodologia para melhor atender o autista; 

 Conscientização da comunidade acadêmica através de eventos realizados no 

(02/04), Dia Mundial de Conscientização do Autismo, a Diretriz de Atenção à 

Reabilitação da Pessoa com Transtornos do Espectro do Autismo (TEA  dia este 

definido pelo Ministério da Saúde). 

 Manter contato com os atendimentos de saúde pública que  atende o autista, 

para palestras de esclarecimentos  focada neste grupo de pessoas.  

Disponibilização bem como qualificação dos professores através da Cartilha 

 Levantamento de locais que oferece o atendimento do Sistema Único de 

Saúde; 

 Capacitação de profissionais e de estabelecimentos que deem conta de 

atender às necessidades de todos aqueles que precisam; 

 Acompanhamento psicopedagógico e avaliação do aluno; 
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 Criar rotinas e manter contato com a família para auxiliar no processo de 

mudanças  

 Como o paciente têm dificuldade de lidar com mudanças, por menores que 

sejam, é importante manter algumas rotinas. 

 

Direitos aos portadores de autismo 

 

 Atendimento preferencial na IES; 

 Criação de tema de projetos transversais para conscientização e divulgação das 

políticas públicas voltadas para os autistas. 

 Palestras para a comunidade acadêmica sobre os serviços de saúde que oferecem 

diagnóstico precoce da doença, atendimento multiprofissional, a nutrição adequada, 

terapias e medicamentos. 

 Facilitação e estruturação do acesso à educação  

 Em casos de comprovada necessidade, o autista, terá direito a acompanhante 

especializado durante as atividades realizadas no ambiente escolar. 

 

Gestão administrativa 

  

 Dentro da realidade da FACULDADE LS serão oferecidas condições adequadas ao 

aluno autista tais como: 

 Orientar os professores  para favorecer a aprendizagem e flexibilizar as atividades 

para  perceber as necessidades e habilidades de cada aluno. caso necessário 

reduzir a turma; 

 Organizar a LS para atender os alunos com foco na diversidade;  

 Facilitar o espaço para que os alunos possam  

conhecer e incorporar  regras sociais e desenvolvendo habilidades como a oralidade 

e o reconhecimento de sinais gráficos.  

 Propiciar adequação curricular de tempo e espaço; 

 Contemplar o atendimento à diversidade e o aparato que a equipe terá para atender 

e ensinar a todos. 

 Manter profissionais especializados para orientação de professores e demais 

profissionais da Instituição. 

 Propiciar a formação do corpo docente para observar e considerar o 

desenvolvimento individual dos alunos; 
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 Orientar os Coordenadores para a adaptação no processo de avaliação dos alunos 

autistas, de forma a não excluir o aluno. 

 Manter as informações da Secretaria de Educação Especial do MEC, sobre autismo 

atualizado e disponível para o corpo docente; 

 Disponibilizar tempo e espaço para que os docentes se encontrem e compartilhem 

informações.  

 Promover encontros de formação e discussões em que sejam apresentadas as 

novas concepções sobre a inclusão (que falam, sobretudo, das possibilidades de 

aprendizagem).  

 Definir um plano para cada aluno  

 Manter contato estreito com a família para conhecer melhor o aluno e os 

atendimentos que ela recebe.  

 Orientar professores e funcionários a conversar com as turmas sobre as mudanças 

que estão por vir; 

 Elaborar um projeto institucional para envolver os alunos e a comunidade e reforçar 

o trabalho de formação de valores. 

 Qualificar os professores para a nova concepção educacional que fundamenta e 

explica a inclusão como um processo de aprendizagem pela interação e diversidade. 

 

Atuação junto à comunidade: 

 Conscientizar sobre a inclusão; 

 

3.2 Atendimento Especializado Núcleo de Apoio Psicopedagógico - Napls 

 

A Faculdade LS dispõe de um Núcleo de Apoio Psicopedagógico, onde um profissional 

graduado em Psicologia. 

Normativas para Pessoas autistas, a partir da perspectiva psicopedagógica: 

As instituições de ensino privadas, submetidas às normas gerais da educação 

nacional, deverão efetivar a matrícula do estudante com transtorno do espectro autista no 

ensino regular e garantir o atendimento às necessidades educacionais específicas. O custo 

desse atendimento integrará a planilha de custos da instituição de ensino, não cabendo o 

repasse de despesas decorrentes da educação especial à família do estudante ou inserção 

de cláusula contratual que exima a instituição, em qualquer nível de ensino, dessa 

obrigação. 

Formas institucionais para lidar com o aluno autista 

http://revistaescola.abril.com.br/gestao-escolar/diretor/modelo-proposta-educativa-alunos-inclusao-566030.shtml#_blank
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A partir da orientação legal acima, é possível observarmos alguns detalhes por 

ocasião da matrícula e do atendimento de alunos: 

 

1. Solicitar laudo médico e descrição do uso de medicamentos controlados. 

 

2. Solicitar que a família propicie atendimento especializado em outro turno de forma a 

permitir que, com o apoio, o desenvolvimento do aluno (cognitivo, linguagem, motor ou 

social) se operacionalize por meio da escolaridade regular. 

 

3. Propiciar apoio psicopedagógico, caso o aluno apresente comportamento agressivo que 

coloque em risco os demais colegas. 

 

4. Registrar todos os comportamentos observados, por meio de relatórios, desde o primeiro 

dia de aula. 

 

5. Solicitar auxiliar de classe para turmas que tenham alunos com esse comprometimento 

genético. 

 

6. Contar com o apoio dos professores que fará o acompanhamento do desempenho do 

aluno no ambiente. 

 

7. Em nenhum momento, a faculdade poderá impedir a matrícula, mas deverá ter um 

relacionamento próximo com as famílias e responsáveis, informando sobre o desempenho 

do aluno em situação de aprendizagem. 

  

8. Solicitar auxílio do Poder Público, caso a família tenha dificuldades financeiras e coloque 

em risco a segurança e o desenvolvimento do aluno, conforme previsto no artigo. 136, inciso 

III, alínea a) do ECA que dá poderes administrativos ao Conselho para requisitar serviços 

públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança. 

 

9. Oferecer diferentes materiais pedagógicos de forma que seja possível potencializar seu 

espectro sensorial. 
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10. As deficiências têm grau diferenciado de comprometimento, portanto, não é possível 

oferecer uma orientação diretiva. 

 

11. A observação dos interesses, das necessidades, das potencialidades e das limitações 

vai oferecer indicadores do atendimento oportuno: tipo de estimulação (verbal ou gestual), 

tipo de transposição didática (visual, auditiva, sinestésica), tipo de avaliação (prova, 

arguição oral, pesquisa, observação de atividade individualizada ou coletiva). 

 

12. O uso do material didático é extensivo a todos os alunos, assim como os conteúdos 

programáticos relativos a cada série. Isso significa que os alunos precisam ser estimulados 

a conhecer todos os componentes curriculares da série. Claro que dentro dos princípios de 

aderência ao tipo de deficiência, nível de maturidade, interesse, compreensão e pré-

requisitos. A flexibilidade curricular vai permitir que ao aluno seja oferecido um ritmo 

diferenciado em relação a temas e graus de aprofundamento. 
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ANEXO D - PLANO DE CONTINGÊNCIA INFORMÁTICA 
FACULDADE LS – FACELS 

 

 

DIRIGENTES: 

 

Presidente: Sayonara Santana de França 

Diretor Geral: Luiz Antônio de França 

Diretora Acadêmica: Maria do Carmo Martins Cavallini 

Diretor Administrativo: Thiago Aparecido Gomes da Silva 

 

 

 

 

Coordenadora do Núcleo de Apoio Pedagógico: Marilza Luzia Saraiva de Souza 
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CONTEXTUALIZAÇÃO 

Instituição: 

A Faculdade LS – FACELS é mantida pela Santana Instituto de Educação 

Superior LTDA, CNPJ nº 02.846.920/0001-50, pessoa jurídica de direitos privados 

com fins lucrativos, localizada no setor D Sul, área de comércio, Região 

Administrativa III, Lote 05, em Taguatinga, Brasília/DF. 

 A mantida, a FACELS, está situada no mesmo endereço da Mantenedora e 

foi credenciada pela Portaria MEC nº 2.552 de 15/07/2005, publicada no DOU em 

19/07/2005 e recredenciada pelo parecer 5145/2011.  

A IES tem como missão: Desenvolver, produzir, aplicar e disseminar 

conhecimentos a partir da busca de soluções inovadoras frente as demandas da 

sociedade e, como visão: Ser uma instituição educacional reconhecida por sua 

excelência no ensino, promovendo uma aprendizagem transformativa na formação 

do cidadão global, que em consonância com nossos valores: Compromisso com a 

qualidade, ética, pluralidade, compromisso social e humanismo, nos fortalecem 

como instituição reconhecida por seu papel transformador, na sociedade. 
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PLANO DE CONTINGÊNCIA INFORMÁTICA 

 

 

 

Exercício 2017-2021 

 

Coordenação de Tecnologia da Informação – Faculdade LS
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APRESENTAÇÃO 

 

 

 

 

Este documento tem como objetivo descrever as ações que os responsáveis pela 

tecnologia da Faculdade LS pretendem com intuito e objetivo de agir com rapidez e 

segurança para evitar riscos, reduzir danos e realizar a recuperação dos dados e ambiente 

de produção caso enfrente algum problema. 

Assim sendo, este plano de contingência foi elaborado com base na análise dos 

riscos aos quais a Faculdade LS está sujeita, considerando os recursos disponíveis para a 

definição das melhores maneiras de lidar com possíveis problemas como falhas técnicas, 

invasões, falta de energia e outros. 
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Propósito 

 

Estabelecer um plano para recuperação após desastres, que busque assegurar 

o reestabelecimento dos negócios do FACULDADE LS assim como seus objetivos. O 

plano constitui de um conjunto de procedimentos definidos formalmente para permitir 

que os serviços de processamento de dados continuem a operar, de forma que 

dependendo da extensão do problema, com certo grau de degradação, caso ocorra 

algum evento que não possibilite seu funcionamento normal. 

 

Servidores envolvidos 

Jamyson Ribeiro Aguiar – Gerente de Tecnologia da Informação (61) 98282-0048; 

Alisson Elias do Nascimento – Analista de Sistemas Jr. – Redes (61) 98555-8883; 

Taynan Cavalcante de Freitas – HelpDesk (61) 98432-6807; 

Marcos Vinícios Barboza. Analista de Sistemas Jr (61) 98140-1345; 

 

Responsabilidades 

 Jamyson Ribeiro Aguiar: 

Servidores de Virtualização – HyperVisior  

Servidores de Firewall; 

Servidor de Banco de Dados; 

Servidores de Aplicações; 

Servidor de Autenticação/Controlador de Domínio/Arquivos; 

Servidor Anti-vírus; 

Servidor de E-mail, Exchange2013 

Servidor de Controlador de Rede Wireless 

Servidor do Software de Gestão Acadêmica ERP – SEI (Sistema integrado de 

Educação) 

Serviço de Acesso à Internet 
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Servidor de Monitoramento de Rede – NOC 

Servidor de VPN – Branch Office 

Servidor de Arquivos – Storage NAS 

 

 Alisson Elias do Nascimento 

Servidor WEB – Web Server para Sites e aplicações 

Servidor de DNS Externo 

Servidores de Firewall; 

Servidor de Banco de Dados; 

Servidores de Aplicações; 

Servidor de Autenticação/Controlador de Domínio/Arquivos; 

Servidor Anti-vírus; 

Servidor de E-mail, Exchange2013 

Servidor de Controlador de Rede Wireless 

 

 Taynan Cavalcante de Freitas 

Servidor de Autenticação/Controlador de Domínio/Arquivos 

Servidor de Banco de Dados; 

Servidor do Software de Gestão Acadêmica ERP – SEI (Sistema integrado de 

Educação) 

 

 Marcos Vinícius Barboza 

Servidor de Banco de Dados; 

Servidor do Software de Gestão Acadêmica ERP – SEI (Sistema integrado de 

Educação) 

 

Restauração de Servidores em Caso de Desastre 
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 Servidores de Firewall (4 horas) 

Comunicar todas Diretorias os serviços afetados e o prazo para restauração; 

Realizar a importação de uma nova máquina virtual para o Host afetado;  

Restaurar o backup das regras de Firewall, scripts de execução e o squid/ipfilter; 

Configuração das placas de rede para interligar os acessos; 

Configurar e testar todos serviços; 

 

 Servidor de Banco de Dados (8 horas) 

Comunicar todas Diretorias os serviços afetados e o prazo para restauração; 

Realizar a importação de uma nova máquina virtual para o Host afetado; 

Restaurar o backup dos dados; 

Configurar os recursos de rede ODBC; 

Configurar e testar o banco de dados e aplicação. 

 

 

 Servidores de Aplicações (20min) 

Servidor Trabalha em Cluster; 

Existe redundância entre os serviços; 

Com a queda de uma máquina virtual a outra responde à carga de serviço; 

Regra de Failover Cluster; 

Alterar apontamento dentro da Rede. 

 

 Servidor de Autenticação/Controlador de Domínio/Arquivos  

A rede trabalha com mais de um controlador de domínio; 

Caso algum DC (Domain Controller) fique off-line o próximo assume da demanda; 

Essa mudança ocorre de forma transparente para o usuário;  

Como medida de segurança caso o primeiro DC não seja restaurado, e promover o 

servidor secundário a novo gerenciador do domínio. 
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 Servidor Antivírus (12 horas) 

Comunicar todas Diretorias os serviços afetados e o prazo para restauração; 

Provisionar uma nova máquina virtual  

Proceder com a instalação do Windows Server 2012 R2; 

Instalar os serviços da McAfee necessários para o funcionamento do antivírus; 

Restaurar, através de backup, as configurações do antivírus; 

Configurar e testar todos serviços. 

 

 Servidor de E-mail (24 horas) 

Comunicar todas Diretorias os serviços afetados e o prazo para restauração; 

Provisionar uma nova máquina virtual  

Proceder com a instalação do Windows Server 2012 R2; 

Instalar os serviços necessários para o funcionamento do e-mail (Exchange 2013); 

Restaurar, através de backup, os arquivos dos serviços; 

Restaurar, através de backup, o banco de dados e as caixas de e-mail; 

Configurar e testar todos serviços; 

 

 Servidor de Controlador de Rede Wireless (6 horas) 

Comunicar todas Diretorias os serviços afetados e o prazo para restauração; 

Realizar a importação de uma nova máquina virtual para o Host afetado; 

Instalar o serviço controlador de rádios Unifi; 

Restaurar, através de backup, as configurações do controlador; 

Configurar e testar o controlador; 

 

 Servidor do Software de Gestão Acadêmica ERP – SEI 

Comunicar todas as Diretorias os serviços afetados e o prazo para restauração; 

Realizar a importação de uma nova máquina virtual para o Host afetado; 
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Restaurar, através de backup, o banco de dados; 

Restaurar a pasta com os arquivos do sistema; 

Configurar a comunicação entre aplicação e banco de dados; 

Iniciar o serviço do Tomcat; 

 

 Serviço de acesso à internet (12 horas) 

Verificar a alimentação dos ativos de rede (Modens, Switchs, Roteadores, etc); 

Identificar se o problema é local ou na operadora; 

Entrar em contato com a operadora para solicitar reparo; 

Comunicar todas Diretorias os serviços afetados e o prazo para restauração; 

 

Áreas Afetadas 

 Diretoria Geral; 

 Diretoria Administrativa; 

 Diretoria Acadêmica; 

 Divisão de Recursos Humanos; 

 Divisão Financeira; 

 Faculdade. 

 

Notificações 

 Internas (Telefone/E-mail): 

 Diretoria Administrativa; 

 Diretoria Acadêmica; 

 Divisão de Recursos Humanos; 

 Divisão Financeira; 

 Externas (Telefone/E-mail): 

 Faculdade. 

 

Backup Disponível 

Servidor com principais serviços pré-instalados (Linux, CentOS); 

Servidor com cópia das máquinas virtuais (E-mail, Active Directory, Web, Bancos, NOC, 

Comunicador, Aplicação, etc.) 

Nobreaks (UPS para Servidores e Nobreak para Backbone e rack de dados); 
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01 Link ADSL de backup; 

03 Link dedicado de Backup;  

Storage NAS com RAID, para espelhar arquivos e backups: 
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PLANO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE 

INFORMÁTICA DA FACULDADE LS 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A Faculdade  LS , mantida pela    Santana Instituto de Educação 

Superior Eireli é       com sede na Administração Regional de Taguatinga e Campus 

em Ceilândia – Brasília - DF , dispõe atualmente de infraestrutura de Tecnologia da 

Informação com rede de computadores que interliga equipamentos entre 

microcomputadores, impressoras entre outros. 

A Faculdade conta com uma estrutura própria de acesso à Internet, para 

uso acadêmico, que opera com velocidade máxima  por banda larga, disponível 

através de computadores ligados a rede cabeada e  pontos de transmissão de rede 

sem fio, cobrindo todo perímetro da instituição. 

Este recurso está disponível internamente aos alunos, tanto para as 

atividades de aula como para as atividades extra-aula, oferecendo possibilidades 

de pesquisa e desenvolvimento de trabalhos. 

Para manter esta infraestrutura, a Faculdade LS conta com um técnico 

especializado, responsável pela manutenção preventiva e corretiva dos 

equipamentos. 

 

2. OBJETIVOS 

A política de aquisição, atualização e manutenção de equipamentos visa 

garantir à Faculdade LS a infraestrutura de tecnologia adequada para seu melhor 

funcionamento. 

O programa de atualização oferece acesso à tecnologia de hardwares e 

softwares disponíveis no mercado. 

 

3. ATUALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO 

Serão revistas todas as necessidades de atualização tecnológica do 

parque de equipamentos e softwares disponíveis à Faculdade LS. Estas revisões 
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serão baseadas no orçamento para investimentos. As revisões acontecerão nos 

meses de Janeiro e Julho, acompanhando o início dos períodos letivos semestrais. 

Para fazer frente aos desafios da prestação de serviços de Tecnologia da 

Informação, a Faculdade LS adequará  a Gestão da Tecnologia da Informação ao 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). 

O Plano Gestor da Tecnologia da Informação tem como objetivo fornecer 

diretrizes para a organização, alinhando tecnologia e planejamento e alocando de 

maneira estruturada os recursos orçamentários de infraestrutura tecnológica. 

Este plano abrange os seguintes componentes de Tecnologia da 

Informação: 

• Infraestrutura 
• Hardware 

• Softwares acadêmicos 
• Equipamentos de rede 
• Sistemas Operacionais 

• Comunicações 

• Pessoas (responsáveis pelos serviços) 
• Processos 

 

3.1. LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA, DEPARTAMENTOS 
ACADÊMICOS E DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS 

 

A Faculdade LS, possui 25 (vinte e cinco) microcomputadores no 

laboratório de informática, e mais 50 Chromebook e microcomputadores 

distribuídos nas Coordenações, Sala de Professores, Sala de aula, CPA, NDE, 

Sala de Reuniões, Biblioteca, Ouvidoria, Sala de Tutores, NAP e 6 (seis) Datashow 

que atendem as salas de aula. 

Periodicamente, serão realizadas atividades de manutenção e no caso 

de defeito em equipamentos, a substituição deste será realizada. 

Os critérios de prioridade de atualização dos equipamentos serão 

analisados em duas dimensões: critérios estratégicos para os serviços 

educacionais da Instituição (passíveis de deferimento pelo Departamento de 

Tecnologia da Informação e mantenedora) e critérios técnicos. 

Os critérios técnicos serão identificados pelo tempo de uso do 

equipamento, porcentagem de uso de recursos de processamento, capacidade de 

armazenamento, acesso à rede e demanda de manutenções corretivas. 
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3.2. PLANO DE AMPLIAÇÃO DA INTERNET 

 

A Faculdade LS conta com internet banda larga 240 mega da Net com  

redundância de 25 mega da operadora Oi, distribuída em toda a instituição através 

de rede cabeada e rede sem fio. 

Com o aumento de alunos a cada semestre ao acesso a internet, 

sempre que houver necessidade será contratada outra banda larga com maior 

potência para a Instituição. 

 

4. EXPANSÃO DE HARDWARE E SOFTWARE 

 

A expansão da infraestrutura de tecnologia deverá ser aprovada pela 

Direção Geral da Faculdade Posteriormente, serão definidas as configurações de 

hardwares e softwares necessárias, bem como o projeto de implantação dos 

mesmos. 

 

5. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 

 

A Faculdade LS possui um técnico especializado responsável por 

manter a infraestrutura de Tecnologia da Informação em condições perfeitas de 

uso, oferecendo serviços de suporte, manutenção preventiva e manutenção 

corretiva. Esse profissional segue um cronograma anual de manutenção preventiva 

em todos os equipamentos de Tecnologia da Informação da Instituição. 

As manutenções corretivas serão realizadas através das ocorrências 

identificadas na manutenção preventiva. E, também poderão ser solicitadas pelos 

usuários diretamente ao técnico responsável. 

O suporte e manutenção dos equipamentos obedecerão ao seguinte 

Programa de Manutenção: 

 

 Manutenção Permanente: Realizada pelo técnico responsável. 
Consiste na verificação diária do funcionamento normal de todos os computadores, 
antes do início de utilização do Laboratório de Informática; 

 

 Manutenção Preventiva: Realizada semanalmente no Laboratório de 
Informática pelo técnico responsável, onde é realizada a verificação das conexões 



 
 

PLANO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
Credenciamento: Portaria Nº 2.552 de 15/07/2005 publicada no DOU de 19/07/2005 
Recredenciamento: Portaria Nº 1415 de 06/12/2016, publicada no DOU de 07/12/20 

413 
 

www.ls.edu.br/faculdade 
 

 

e estado geral dos equipamentos; 

 

 

 Manutenção Corretiva (interna): Realizada pelo técnico 
responsável. Consiste na solução dos problemas detectados na manutenção 
permanente e preventiva; 

 

 Manutenção Corretiva (externa): Realizada por empresa de suporte 
externa. Consiste na solução dos problemas detectados na manutenção 
permanente e preventiva, não solucionados pela manutenção corretiva interna. 
Realiza manutenção e/ou troca de componentes. As manutenções externas são 
realizadas por empresas contratadas pela Direção Geral da Faculdade LS. 

 

Brasília 20 de março de 2018 
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

1.1 A INSTITUIÇÃO 

 

A Faculdade LS – FACELS é mantida pela Santana Instituto de Educação Superior 

LTDA, CNPJ nº 02.846.920/0001-50, pessoa jurídica de direitos privados com fins 

lucrativos, localizada no setor D Sul, área de comércio, Região Administrativa III, Lote 05, 

em Taguatinga, Brasília/DF. 

 A Mantida, a FACELS, está situada no mesmo endereço da Mantenedora e foi 

credenciada pela Portaria MEC nº 2.552 de 15/07/2005, publicada no DOU em 19/07/2005 

e recredenciada pelo parecer 5145/2011.  

A IES tem como missão: Desenvolver, produzir, aplicar e disseminar 

conhecimentos a partir da busca de soluções inovadoras frente as demandas da sociedade 

e, como visão: Ser uma instituição educacional reconhecida por sua excelência no ensino, 

promovendo uma aprendizagem transformativa na formação do cidadão global, que em 

consonância com nossos valores: Compromisso com a qualidade, ética, pluralidade, 

compromisso social e humanismo, nos fortalecem como instituição reconhecida por seu 

papel transformador, na sociedade. 

 

1.2 A BIBLIOTECA ANA NERY 

A Faculdade LS dispõe de rede de bibliotecas, com uma central e outra setorial, 

subordinada à Diretoria Acadêmica. Tem como objetivo disseminar a informação para a 

comunidade acadêmica (estudantes, professores e funcionários), atuando na transformação 

de cidadãos em profissionais qualificados, bem como atender à comunidade das 

proximidades, como: estudantes, pesquisadores e demais interessados, a fim de exercer o 

seu papel social de disseminar e democratizar o conhecimento.  

A biblioteca setorial é responsável pelos serviços atendimento e capacitação do 

usuário, circulação de material, organização de eventos culturais da biblioteca, gestão do 

seu espaço físico e gestão do acervo. Sua estrutura é climatizada, com uma área total de 
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147,2 m². Conta um espaço para atendimento ao usuário, salão de estudo individual e 

acervo, sala multiuso com capacidade para 10 (dez) pessoas, 4 (três) salas de estudo de 

pequenos grupos e 1 (uma) sala multiuso com TV.  

O acervo bibliográfico é constituído por livros, periódicos virtuais e materiais de 

referência. Estes documentos que compõem o acervo priorizam as áreas de conhecimento 

dos cursos propostos para a Faculdade LS, principalmente aquilo que é indicado como 

bibliografias básicas e complementares, além das áreas afins. 

O acervo bibliográfico é composto de 1503 obras bibliográficas, protegido pelo 

sistema de segurança da RFID Brasil, estando organizado de acordo com padrões 

internacionais de catalogação (AACR2) e classificação (CDU e Cutter Sanborn). O Sophia é 

o software utilizado para fazer toda a gestão dos serviços da biblioteca. 
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2 INTRODUÇÃO 
 

Neste documento estão indicadas medidas a serem adotadas em casos de 

emergências que podem ocorrer por riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e 

acidentais. De acordo com os riscos mais frequentes, elaborou-se um planejamento que 

visa responder de forma estruturada as situações que possam ser críticas e que possam 

afetar o ambiente interno da biblioteca. Dessa forma, foram colocadas em destaque as 

seguintes abordagens: 

a) Tipos de riscos; 

b) Medidas preventivas adotadas na Biblioteca, para evitar esses riscos; 

c) O que fazer no caso de ocorrência de algum deles. 

d) Tipo de desastres mais frequentes; 

e) Importância do plano de emergência na biblioteca; 

f) Plano mais adequado para o ambiente, de acordo com as características internas e 

externas. 

 

2.1 OBJETIVOS 

São objetivos do plano: 

a) Identificar os tipos de riscos mais frequentes em bibliotecas; 

b) Identificar medidas de prevenção de desastres; 

c) Proteger bens, ambiente e pessoas; 

d) Minimizar riscos de acidentes; 

e) Organizar plano de evacuação; 

f) Possibilitar socorros no menor espaço de tempo após o acidente.  

 

2.2 FINALIDADE 

Avaliação de riscos permitirá tomar todas as precauções necessárias para tornar a 

biblioteca e seu acervo o ambiente mais seguro possível. O Plano de Contingência inclui 

regras de comportamento e é de conhecimento da equipe da biblioteca, em caso de 

manutenção, evacuação e vigilância. 
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3 TIPOS DE RISCOS 
 

3.1 RISCOS FÍSICOS 

A Biblioteca Ana Nery não apresenta riscos desse tipo. O ar circula bem no 

ambiente, e o setor possui climatização por ar-condicionado. O clima da região é um 

enorme agravante no quesito umidade, pois se trata de uma região bastante seca em parte 

do outono e inverno. 

 

3.2 RISCOS QUÍMICOS E BIOLÓGICOS 

Apesar da poeira, dos fungos e das traças serem um problema comum em grande 

parte das bibliotecas, a Biblioteca Ana Nery é higienizada com regularidade, evitando assim 

que os livros e as prateleiras acumulem poeira e outras sujeiras. Para a higienização e 

limpeza, seguimos os seguintes procedimentos: 

a) Os elementos da equipe da Biblioteca devem usar meios de proteção individual 

(EPI) sempre que aconselhável; 

b) A cada seis meses é realizada a limpeza de todos os livros da biblioteca, evitando 

assim de mofar e de amarelar as páginas.  

c) A cada três meses é realizada a limpeza de todas as estantes e prateleiras com 

álcool 70%. 

d) Todos os dias as mesas (de estudo individual e em grupo), o balcão de atendimento, 

e os computadores são limpos. 

e) Uma vez por semana a biblioteca é limpa por equipe do pessoal da limpeza. 

f) Todos os dias a biblioteca é varrida. 

g) Existe um dispositivo de desinfecção das mãos na entrada da Biblioteca, para uso 

dos alunos e funcionários. 

h) É proibido o consumo de alimentos e bebidas na Biblioteca, de forma a evitar que se 

sujem os livros e as mesas e, dessa forma, evitar o aparecimento de insetos e 

roedores. 

i) Nenhum dos livros e revistas fica encostado nas paredes, de forma a evitar bolor. 

j) As prateleiras são de material de ferro, tipo de material que evita mofo, cupim e 

roedores (tal como a madeira). 
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3.3 RISCOS ERGONÔMICOS 

Esforço físico, postura inadequada, ritmo excessivo, repetitividade. Quanto ao 

quesito peso, é usado carrinho para transporte dos livros. 

 

3.4 RISCOS ACIDENTAIS 

Arranjo físico impróprio para biblioteca, iluminação inadequada, falta de 

equipamento de proteção individual, uso de ferramentas e máquinas inadequadas, 

eletricidade, incêndio e explosão. 

Considerando isso, a Biblioteca Ana Nery possui extintor de incêndio, iluminação 

adequada, luzes de emergência e adesivo antiderrapante nos locais de maior probabilidade 

de queda. 

 

3.5 OUTROS TIPOS DE RISCO 

Sobre os tipos de riscos mais específicos e suas devidas prevenções, temos: 

 

3.5.1 Roubos e Furtos 
Medidas de prevenção adotadas: 

a) A biblioteca possui câmeras espalhadas em locais estratégicos. 

b) É proibida a entrada na biblioteca portando bolsas, mochilas, sacolas e similares. 

c) O balcão de atendimento (para empréstimos e devoluções) está localizado em local 

estratégico, permitindo que os funcionários vejam quem entra e quem sai. 

d) A Faculdade possui seguranças/vigilantes. 

 

Dentre as principais ações em caso de roubos e furtos, deve-se proceder da 

seguinte forma: 

a) Manter a calma e não reagir. 

b) Contatar a polícia ou outra entidade competente. 
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3.5.2 Incêndios 
Medidas de prevenção adotadas: 

a) A biblioteca possui extintor de incêndio; 

b) Todos os equipamentos eletrônicos (computadores, impressoras, etc) são 

desligados quando do encerramento do turno e permanecem desligados nos finais 

de semana; 

c) Os livros têm boas condições de armazenamento, sendo que as prateleiras ficam 

longe de canalizações e instalações elétricas; 

d) O portão para evacuação/saída de emergência tem boa largura, de 2m, sendo 

possível passar média de 4 pessoas por vez; 

e) Respeitar as zonas de proibição de fumar (locais fechados); 

f) Não sobrecarregar as tomadas; 

g) Não aproximar materiais inflamáveis das fontes de calor; 

h) Não obstruir saídas; 

i) Realizar a manutenção periódica dos extintores de incêndio. 

 

Dentre as principais ações em caso de incêndios, deve-se proceder da seguinte 

forma: 

a) Manter a calma. Não gritar, não correr. 

b) Em caso de usuários na biblioteca, alertá-los de forma calma para evacuarem a 

biblioteca, e auxiliar pessoas que tenham dificuldades (mobilidade reduzida, pessoas 

idosas, crianças). 

c) Acionar o Corpo de Bombeiros. 

d) Com o extintor portátil, tentar extinguir o incêndio. 

e) Se a roupa atear com o fogo, não corra, deite-se e role no chão, de forma a apagá-lo 

do corpo/roupa. 

f) Se ouvir uma explosão, atire-se para o chão e proteja a nuca com os braços. 

g) Após a evacuação, todos devem ficar juntos e verificarem se ninguém voltou atrás. 

h) Deixe objetos pessoais para trás. Nunca retorne ao local do incêndio. 

i) Em caso de pessoas feridas, acionar uma ambulância. 

 

3.5.3 Inundação/goteiras (itens molhados) 
Medidas de prevenção adotadas: 

a) Manutenção do forro/telhado. 
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b) A Faculdade é localizada em local alto (Planalto Central), sem riscos de inundações. 

 

Dentre as principais ações em caso de inundações/goteiras, deve-se proceder da 

seguinte forma: 

a) Secagem por circulação de ar (ventiladores) de pequenos lotes de materiais e troca 

de papel toalha absorvente entre as páginas dos livros. 

b) Secagem em estufa de secagem, na temperatura entre 70º e 80º. 

c) Caso algum reparo tenha que ser realizado nos livros – devido a acidente com água 

– será feita uma lista de prioridades e do que, efetivamente, poderá ser restaurado e 

o que terá de ser comprado (sendo feito orçamento e verificando os mais 

emprestados/solicitados para isso). 

 

3.5.4 Queda de energia 
Medidas de prevenção adotadas: 

a) Luzes de emergência localizadas estrategicamente. 

b) Sistema de backup de segurança nos computadores, evitando a perda de trabalhos 

que estejam sendo realizados antes da queda. 

c) Software utilizado na Biblioteca permite que a renovação de obras seja realizada de 

qualquer dispositivo (computadores, tablets e celulares), e de qualquer local, 

portanto, é possível renovar obras mesmo quando da queda de energia. 

 

Dentre as principais ações em caso de queda de energia, deve-se proceder da 

seguinte forma: 

a) Evacuar o ambiente da Biblioteca. 

b) Auxiliar pessoas que tenham dificuldades. 

 

3.5.5 Ameaça de bomba 
Nunca houve nenhum tipo dessa ameaça, e a biblioteca situa-se em um local onde 

ataques terroristas desse tipo não costumam ocorrer. 

Entretanto, caso ocorra alguma ameaça de bomba, deve-se proceder da seguinte 

forma: 
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a) Perguntar ao interlocutor a localização da bomba e o momento possível de sua 

explosão. 

b) Tentar identificar a voz (sexo, idade aproximada, se tem algum ruído ao fundo). 

Após desligar a chamada, deve-se: 

i. Manter a calma e avisar o mais rápido possível um responsável pela 

segurança. 

ii. Fazer o registro da situação com as autoridades competentes. 

iii. Fazer a evacuação do ambiente, caso as autoridades digam que é 

necessário. 

3.5.6 Atuação em outros casos de evacuação 
Em caso de evacuação da biblioteca, deve-se: 

a) Manter a calma e caminhar junto ao grupo restante de pessoas para evacuação do 

ambiente. 

b) Auxiliar, sempre que possível, as pessoas com mobilidade reduzida, os idosos e as 

crianças. 

c) Confirmação da evacuação total e garantia de que ninguém tenha retornado ao 

local. 

d) Cumprir as instruções transmitidas. 

 

3.5.7 Sobre a manutenção do ambiente 
Todas as instalações devem ter manutenção periódica, evitando assim acidentes 

e situações de emergência. Portanto, é essencial a manutenção dos dispositivos de 

combate a incêndio, das instalações elétricas, e também a conservação do setor nos 

quesitos tetos, mobiliário, pavimento e paredes. 

 

4 REGRAS BÁSICAS DE PRIMEIROS SOCORROS 
 

4.1 COMPREENDENDO A SITUAÇÃO 

 

a) Mantenha a calma. 

b) Procure o auxílio de outras pessoas, caso necessário. 

c) Ligue para a emergência. 

d) Mantenha os curiosos à distância. 
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4.2 PROTEGER A VÍTIMA 

 

a) Não movimentá-la com gestos bruscos. 

b) Converse com a vítima. Se ela responder, significa que não existe problema 

respiratório grave. Se ela não conseguir se comunicar, verifique se está respirando. 

Caso não esteja, aja rápido: Proteja sua mão com uma luva e verifica se algo está 

atrapalhando a respiração, tais como prótese dentária ou vômito; remova 

imediatamente. 

c) Se a vítima estiver vomitando, coloque-a na posição lateral de segurança (cabeça 

voltada para o lado, a fim de evitar engasgos). 

 

4.3 EXAME PRIMÁRIO 

 

a) Colocar reto o pescoço da vítima. 

b) Avaliar se a vítima apresenta parada respiratória ou cardíaca. Em caso positivo, 

fazer a reanimação cardiopulmonar, conforme imagem abaixo: 

 

 

Fonte: http://www.iguatemiportoalegre.com.br/blog/dia-da-reanimacao-cardiopulmonar-aprenda-a-salvar-vidas/ 

 

c) Em casos de hemorragia, busque formas de contê-las. 

d) Manter a vítima aquecida. 

 

4.4 EM CASO DE CONVULSÃO OU EPILEPSIA 

 

a) Proteja a pessoa contra objetos ásperos e pontiagudos. 

b) Coloque a vítima em um local de onde não possa cair (no chão). 

c) Coloque a pessoa deitada de lado para permitir a saída de saliva e vômito. 

d) Não tente impedir os movimentos convulsivos. 

 

http://www.iguatemiportoalegre.com.br/blog/dia-da-reanimacao-cardiopulmonar-aprenda-a-salvar-vidas/
http://www.iguatemiportoalegre.com.br/blog/dia-da-reanimacao-cardiopulmonar-aprenda-a-salvar-vidas/
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ANEXO III 

NORMATIVOS 
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ANEXO F – NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - NPJ 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 02/2018 

                    
CRITÉRIOS DE NORMATIZAÇÃO DO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA – NPJ 

 

O DIRETOR GERAL, PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR, órgão máximo 

de deliberação didático-científico da Faculdade LS, no uso de suas atribuições 

legais, considerando o que consta regimento interno resolve:  

Aprovar o Regulamento do Núcleo de Prática Jurídica Faculdade LS, considerando: 

 

a) o que preconizam as Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos superiores 

quanto às atividades práticas do curso de Direito; 

b) o que dispõem os Projetos Pedagógicos dos Cursos mantidos pela Faculdade 

LS; 

c) a necessidade de se regulamentar os procedimentos a serem adotados para o 

desenvolvimento do Núcleo de Prática Jurídica Faculdade; 

                        

Publique-se e cumpra-se. 

  

Brasília, 06 de março de 2018. 

  

 

 

LUIZ ANTÔNIO DE FRANÇA 

Presidente do Conselho Superior 
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ANEXO DA RESOLUÇÃO DO CONSUP, PUBLICADA PELO OFÍCIO DIR Nº. 01/2015 

REGULAMENTO DO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA FACULDADE 

 

 

O Presidente do Conselho Superior, aqui representado 

pelo Diretor Geral da Faculdade LS, considerando a 

necessidade de regulamentar as atividades práticas do 

Curso de Direito e, no uso das atribuições legais 

previstas no Regimento Geral, após aprovação do 

conselho, edita a seguinte:  

 

 

CAPÍTULO I 

DA FINALIDADE E DO OBJETO 

 

Art. 1º O Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade LS, para atender às 

exigências da Resolução nº 9, de 29 de Setembro de 2004, do Conselho Nacional 

de Educação, tem por finalidade coordenar, supervisionar, controlar e avaliar as 

atividades práticas de seus estudantes, para o aprimoramento nas áreas 

profissionais de Advocacia, Magistratura, Ministério Público e demais carreiras 

jurídicas, com ênfase à ética comportamental e profissional, permitindo construção 

de um currículo dinâmico e interdisciplinar que favoreça a materialização do 

conhecimento teórico a partir da prática. 

Art. 2º O Núcleo de Prática Jurídica tem por objeto a coordenação, 

supervisão, controle e avaliação das seguintes atividades: 

I. Estágio de Prática Forense e Organização Judiciária 

II. Escritório de Assistência Judiciária 

III. Forum Experimental; 

IV. Técnicas de Negociação Coletivas, Arbitragens e Conciliação; 

V. Estágio extracurriculares, mediante convênios com entidades públicas, 

judiciárias, profissionais e sindicais; 

VI. Estágio extracurricular, mediante convênio com a Ordem dos 

Advogados do Brasil; 

VII. Juizados Especiais, mediante convênio a ser firmado com a 
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Autoridade competente. 

CAPÍTULO II 

DAS ATRIBUIÇÕES DO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA 

 

Art. 3º Compete ao Núcleo de Prática Jurídica: 

I. Coordenar e supervisionar a programação geral das atividades 

práticas jurídicas, que deverão ser desenvolvidas pelos acadêmicos de direito, 

nas atividades de Estágio Supervisionado I a VIII, no Fórum Experimental e no 

Escritório de Assistência Judiciária; 

II. Coordenar, supervisionar e avaliar os projetos alternativos de estágios 

e prática profissional, que deverão integrar a carga horária do aluno; 

III. Promover a distribuição das atividades que os acadêmicos deverão 

exercer, conforme as vagas internas e externas de estágio de prática 

profissional, conforme critérios a serem estabelecidos; 

IV. Propor convênios com a Ordem dos Advogados do Brasil, 

setores jurídicos, públicos e privados, e outras instituições, inclusive escritórios 

de advocacia; 

V. Aprovar projetos de trabalho interdisciplinar com outros centros ou 

instituições congêneres; 

VI. Aprovar os formulários necessários ao funcionamento do 

núcleo. 

 

CAPÍTULO III 

DA COORDENADORIA DO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA 

 

Art. 4º O Núcleo de Prática Jurídica será composto por um 

Coordenador secundado pelo Coordenador do Curso de Direito. 

Art. 5º Compete ao Coordenador, além das atribuições previstas no Art. 

13 deste regulamento interno: 

I. Coordenar e supervisionar as atividades dos professores de Prática 

Jurídica e dos advogados do Escritório de Assistência Judiciária, com o fim de 

integrar os programas e atividades das matérias práticas, dos estágios 

supervisionados e atendimento à comunidade.; 
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II. Propor modificações no Regulamento do Núcleo. 

III. Propor e implementar atividades referentes aos diversos setores do 

Núcleo; 

IV. Autorizar, supervisionar e controlar atividades externas do 

Núcleo. 

V. Fixar horários, distribuir tarefas e supervisionar as atividades dos 

advogados do Escritório de Assistência Judiciária. 

VI. Fixar horários e critérios de atribuição dos estagiários na 

programação do Núcleo. 

VII. Assinar correspondências internas e externas vinculadas ao Núcleo. 

VIII. Assinar, com o Coordenador do Curso de Direito, certidões e 

declarações referentes a estágio, atividades práticas e simuladas, e demais 

documentos sob o controle do Núcleo. 

IX. Coordenar e supervisionar as atividades da Secretaria do 

Núcleo de Prática Jurídica. 

X. Participar de reuniões do NDE. 

 

CAPÍTULO IV 

DA SECRETARIA DO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA 

 

Art. 6º Compete à Secretaria do Núcleo de Prática Jurídica: 

I. Manter arquivos de toda a correspondência recebida, bem como de 

toda a documentação e legislação referente ao estágio; 

II. Expedir todas as declarações e certidões pertinentes às atividades do 

Núcleo, respeitadas as competências regimentais; 

III. Manter arquivo de controle de todos os convênios celebrados pela 

Faculdade Ari  de Sá e de interesse específico do Núcleo; 

IV. Manter arquivo de controle de estágios, bem como de todas as 

atividades extracurriculares dos alunos; 

V. Desempenhar as demais atividades de sua competência e as que lhe 

forem atribuídas. 
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CAPÍTULO V 

DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA 

 

Art. 7º Para desenvolvimento da capacitação técnico-profissional, 

cumpre ao Núcleo de Prática Jurídica coordenar, supervisionar e avaliar o Estágio 

de Prática Jurídica Forense e Organização Judiciária. 

Art. 8º O Estágio será desenvolvido conforme carga horária fixada na 

matriz curricular. 

Art. 9º O Estágio deverá versar sobre matéria essencialmente prática, 

integrante do currículo pleno de Graduação, para proporcionar aos alunos um 

adequado conhecimento do exercício profissional dos diversos operadores 

jurídicos, de seus problemas e responsabilidades. 

Art. 10 As atividades dos programas de Estágio serão desenvolvidas por 

meio de: 

I. Atividades práticas, com redação de peças judiciais e 

extrajudiciais, abrangendo também atos referentes a processos administrativos, 

com observação e análise da ética e no procedimento das partes; 

II. Forum Experimental; 

III. Escritório de Assistência Judiciária, em que haverá plantão 

supervisionado, mediante escala a ser oportunamente aprovada; 

IV. Visitas a Cartórios, Secretarias, Fóruns, Tribunais e outros 

órgãos do Poder Judiciário, bem como de entidades que mantenham convenio 

com a Faculdade LS; 

V. Comparecimento a audiências em Varas, Juizados Especiais e 

sessões de Tribunais, com posterior apresentação de relatórios. 

VI. Pesquisas de publicações oficiais, autos findos, jurisprudência 

e técnicas de negociações coletivas, arbitragem e conciliação. 

VII. Desenvolvimento de treinamento de exposição e atuação de 

oralidade. 

VIII. Atividades complementares de pesquisa, extensão, seminários, 

simpósios, congressos, conferências, monitorias e disciplinas não previstas no 

currículo pleno. 
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Art. 11 Os programas de Estágio abrangem atividades práticas 

supervisionadas das matérias integrantes do currículo pleno, sendo obrigatórias 

para as áreas cíveis, processo civil, penal e processo penal, trabalhista. 

§ 1º As atividades deverão se desenvolver mediante aplicação e solução 

de casos reais e simulados, incluindo a elaboração de peças processuais, 

audiências e julgamentos, em conjunto com programações do Fórum 

Experimental. 

§ 2º As médias de aprovação serão auferidas pelos orientadores do 

Estágio Curricular Supervisionado, sendo controladas pelo Núcleo de Prática 

Jurídica a quem caberá, também o arquivamento das pastas probatórias da carga 

horária curricular e complementar. 

§ 3º A carga horária corresponde a cada uma das atividades a serem 

desenvolvidas será fixada no planejamento anual, atendidas as exigências legais e 

sob a Coordenadoria do Núcleo  de Prática Jurídica. 

Art. 12 Deverão ser considerados, nos limites da carga horária exigida, 

as atividades desenvolvidas pelos alunos em estágios extracurriculares, firmados 

por convênio com a Ordem dos Advogados do Brasil, ou outras entidades públicas, 

judiciárias, empresariais, comunitárias e sindicais, além dos estágios em escritório 

de advocacia, devidamente controlados, e no Escritório de Assistência Judiciária. 

 

CAPÍTULO VI 

DA COORDENAÇÃO DO ESTÁGIO 

 

Art. 13 Compete ao coordenador do Estágio no que não ferir as 

competências específicas do Coordenador do Curso de Direito: 

I. Elaborar a programação geral a ser desenvolvida, conforme os 

programas dos orientadores; 

II. Coordenar a carga horária correspondente às atividades e trabalhos a 

serem desenvolvidos pelos estagiários, tendo em vista os programas; 

III. Determinar rotinas para o registro e arquivamento dos resultados 

obtidos, nas pastas individuais de cada estagiário; 

IV. Redigir os relatórios anuais sobre os trabalhos executados pelos 

estagiários; 
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V. Fiscalizar o controle de frequência dos estagiários; 

VI. Supervisionar as atividades do Escritório de Assistência 

Judiciária. 

 

CAPÍTULO VII 

DOS ESTAGIÁRIOS 

 

Art. 14 Compete ao Estagiário: 

I. Participar de aulas práticas; 

II. Realizar trabalhos simulados; 

III. Realizar pesquisas; 

IV. Comparecer a audiência e a órgãos judiciários; 

V. Entregar relatórios periódicos aos professores-orientadores de 

Estágio, nos quais deverão elaborar avaliação de autocrítica. 

VI. Participar de cursos de mediações, conciliações e arbitragem, 

bem como nas respectivas audiências. 

 

CAPÍTULO VIII 

DA AVALIAÇÃO 

 

Art. 15 A verificação do aproveitamento nos Estágios devem levar em 

conta: 

I. A frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) as atividades 

a que estiver submetido, no Núcleo de Prática Jurídica; 

II. Atribuição de nota pelas atividades curriculares e extracurriculares, 

conferidas pelos professores orientadores, com informações fornecidas pela 

Secretaria do Núcleo e de conformidade com o projeto respectivo. 

III. Outras formas de avaliação do desempenho escolar serão fixadas 

pelo Núcleo de Prática Jurídica, dentre as quais os relatórios individuais de 

autocrítica elaborados pelos próprios estagiários, de conformidade com o disposto 

no art. 14, V, deste regulamento. 

Art. 16 Para fins de avaliação, cada um dos trabalhos apresentados pelos 

estagiários, bem como cada uma das atividades desenvolvidas, equivale à carga 
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horária definida em documento específico expedido pelo Núcleo de Prática 

Jurídica. 
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CAPÍTULO IX 

DO ESTÁGIO EXTRACURRICULAR DA ADVOCACIA 

 

Art. 17 O Núcleo de Prática Jurídica, a critério de sua Coordenadoria e 

com a observação das regras regimentais da Faculdade LS , poderá propor seja 

firmado convênio com a Ordem dos Advogados do Brasil, previsto na Resolução 

CNE/CES Nº 09, de 29 de setembro de 2004, complementando-se a carga horária 

efetivamente cumprida no Estágio, com atividades práticas típicas de advogado e 

do Estatuto da Advocacia e da OAB e do Código de Ética e Disciplina. 

 

CAPÍTULO X 

DO ESCRITÓRIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

 

Art. 18 O Escritório de Assistência Judiciária é atividade do Núcleo de 

Prática Jurídica, sob supervisão do respectivo Coordenador, com a finalidade de 

atender a população carente da região de influência da Faculdade LS. 

Parágrafo Único – O atendimento do Escritório de Assistência Judiciária 

compreende advocacia preventiva, incluindo conciliações, e procedimentos 

judiciais na área cível (família), do menor, nos termos do regulamento próprio. 

Art. 19 O Escritório de Assistência funciona durante o ano letivo, com 

horário de funcionamento ao público fixado pelo Núcleo de Prática Jurídica, 

obedecida à legislação vigente e seu Regulamento Interno. 

Parágrafo Único – Nos períodos inter - escolares haverá plantão, fixado 

de acordo com o estabelecido pelo Núcleo de Prática Jurídica, com a finalidade de 

acompanhar os processos em andamento e prestar assistência de urgência. 

Art. 20 O Escritório de Assistência Judiciária tem como responsável o 

Coordenador do Núcleo de Prática Jurídica, contando, ainda, com advogados 

orientadores que serão contratados nos termos regimentais. 

Art. 21 Cabe ao Núcleo de Prática Jurídica fixar normas de seleção dos 

estagiários. 

Art. 22 O Escritório de Assistência Judiciária terá seu próprio 

Regulamento Interno, que disciplinará suas atividades, devendo observar as 

disposições da legislação aplicável. 
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CAPÍTULO XI 

DO FÓRUM EXPERIMENTAL 

 

Art. 23 O Fórum Experimental constitui – se em atividades obrigatórias, 

simuladas e exercidas nas matérias desenvolvidas em Estágio Supervisionado, nas 

áreas Cível e Penal e Trabalhista, sendo dirigido pelo Coordenador do Núcleo de 

Prática Jurídica, com utilização de autos findos, viabilizados junto ao Poder 

Judiciário, bem como outros materiais e documentos pertinentes. 

Art. 24 O Fórum Experimental compõe-se de espaço físico com 

mobiliário e equipamentos que representam, adequadamente, audiências, ou 

sessões de julgamento nos Tribunais. 

Art. 25 O espaço do Fórum Experimental será adaptado para as 

diferentes atividades, funcionando como laboratório jurídico para as matérias de 

Prática Jurídica. 

 

CAPÍTULO XII 

DOS ESTÁGIOS NÃO OBRIGATÓRIOS 

 

Art. 26 Obedecidas às disposições regimentais da Faculdade LS , o 

Núcleo de Prática Jurídica poderá firmar convênios para proporcionar, 

reciprocamente, estágio nas respectivas áreas dos alunos de graduação, como 

forma de viabilizar atividades interdisciplinares e atividades complementares. 

Art. 27 O Núcleo de Prática Jurídica poderá firmar convênios, ou outras 

formas de controle, dos estágios a serem cumpridos em entidades públicas, 

judiciárias, comunitárias e sindicais, incluindo – se escritório de advocacia, 

observando-se as disposições legais e regimentais aplicáveis. 

Art. 28 Para o funcionamento de Juizados Especiais, poderá ser firmado 

convênio com autoridade judiciária competente, observadas as disposições legais 

e regimentais aplicáveis. 

Art. 29 A Secretaria do Núcleo manterá registros e arquivos de controle 

de todos os estágios extracurriculares e convênios firmados, para a necessária 

comprovação e avaliação, devendo receber dos estagiários os relatórios periódicos 
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de suas atividades devidamente autenticadas, conforme critérios, que serão fixados 

pela Coordenadoria. 

Parágrafo Único – Por solicitação do aluno, a Secretaria fornecerá os 

documentos informativos necessários, para serem juntados à pasta a que se 

refere o item III do Art. 13. 

 

CAPÍTULO XIII 

DO FUNCIONAMENTO E DA SEDE 

 

Art. 30 O Núcleo de Prática Jurídica funcionará em espaço definida 

Faculdade LS, destinado para este fim, cabendo, ainda, à Instituição Mantenedora, 

provê-lo dos recursos, de natureza pessoal e material, necessários para o exercício 

de suas atividades. 

Art. 31 Obedecidas às disposições legais e regimentais aplicáveis, 

poderão ser firmados convênios para obtenção de recursos financeiros, a fim de 

assegurar o pleno desenvolvimento das atividades do Núcleo de Prática Jurídica, 

com órgãos governamentais, fundações, entidades públicas e privadas de âmbito 

nacional e internacional. 

 

CAPÍTULO XIV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 32 Os atos normativos complementares e regulamentadores das 

atividades do Núcleo serão baixadas pelo Coordenador do Curso de Direito, 

mediante resoluções, respeitadas as normas regimentais dos órgãos consultivos e 

deliberativos da Faculdade LS . 

Art. 33 O presente Regulamento do Núcleo de Prática Jurídica entrará 

em vigor no ato da assinatura pelo Diretor Geral da Faculdade LS . 

 

Brasília – DF, 06 de março de 2018 
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ANEXO G – NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE – NDE 
 

RESOLUÇÃO Nº 04/2016 

 

CRITÉRIOS DE NORMATIZAÇÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE  

 

O DIRETOR GERAL, PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR, órgão 

máximo de deliberação didático-científico da Faculdade LS, no uso de suas 

atribuições legais, considerando o que consta regimento interno. 

Considerando - a Resolução CONAES Nº 01, de 17 de junho de 2010 e respectivo 

Parecer Nº 04, de 17 de junho de 2010;  

- A necessidade de se disciplinar a instalação desse órgão técnico-

pedagógico em cada curso por ela mantido, 

RESOLVE: 

Aprovar o Regulamento regulamentação dos Núcleos Docentes Estruturantes – 

NDE  da Faculdade LS, que passa fazer parte integrante desta Resolução.  

                        

Publique-se e cumpra-se. 

  

  

                                                                                      Brasília, 06 de março de 2016. 

  

 

 

  

LUIZ ANTÔNIO DE FRANÇA 

Presidente do Conselho Superior 
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ANEXO DA RESOLUÇÃO DO CONSUP, PUBLICADA PELO OFÍCIO DIR Nº. 04/2016 

REGULAMENTAÇÃO DOS NÚCLEOS DOCENTES ESTRUTURANTES 

 

 

 

SEÇÃO I 

DOS OBJETIVOS E CARACTERÍSTICAS 

 

Art. 1º O presente Regulamento objetiva disciplinar as atribuições e o 

funcionamento do Núcleo Docente Estruturante (NDE) que deverá ser implantado 

em cada curso de graduação mantido por esta Instituição de Ensino Superior.  

 

Art. 2º O NDE é um órgão consultivo e de assessoramento, vinculado ao Colegiado 

de Curso, sendo responsável pelo processo de concepção, consolidação e 

atualização contínua do respectivo Projeto Pedagógico.  

 

SEÇÃO II  

DAS ATRIBUIÇÕES DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

 

Art. 3º São atribuições do Núcleo Docente Estruturante: 

I - propor alterações da matriz curricular, encaminhando-as ao Colegiado do Curso 

para a devida apreciação;  

II - avaliar, constantemente, a adequação do perfil profissional do egresso do curso 

com as disponibilidades do mercado de trabalho;  

III - zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades 

acadêmicas;  

IV - promover formas de incentivo ao desenvolvimento de atividades de pesquisa e 

extensão oriundas de necessidades da graduação, de exigências do mercado de 
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trabalho e aderentes às políticas desta Instituição de Ensino relativas à área do 

conhecimento;  

V - zelar pelo cumprimento das diretrizes curriculares nacionais para o respectivo 

curso de graduação;  

VI - participar da revisão e atualização periódica do Projeto Pedagógico do Curso 

para análise a aprovação do Colegiado de Curso;  

VII - supervisionar os critérios de avaliação do rendimento escolar e de 

acompanhamento dos estudantes, que forem estabelecidos pelos docentes do 

Curso, observadas as normas preconizadas pela Faculdade LS;  

VIII - analisar e avaliar os Planos de Ensino dos componentes curriculares que 

compõem a matriz curricular do curso;  

IX - promover a integração horizontal e vertical do curso, respeitando os eixos 

estabelecidos pelo Projeto Pedagógico;  

X - analisar e acompanhar o desempenho do corpo docente, oferecendo formação 

pedagógica continuada e metodologia de ensino atual, de acordo com eventuais 

dificuldades detectadas;  

XI - encaminhar ao Colegiado de Curso sugestões para contratação e/ou 

substituição de docentes e monitores, quando necessário;  

XII - planejar e acompanhar as atividades complementares e de extensão 

executadas pelo curso;  

XIII - produzir trabalhos científicos de interesse do curso;  

XIV - propor na elaboração do Projeto Pedagógico do Curso procedimentos e 

critérios para a auto avaliação do curso; 

XV - propor os ajustes que se fizerem necessários no curso, a partir dos resultados 

obtidos na auto avaliação promovida pela Comissão Própria de Avaliação e na 

avaliação externa;  

XVI - levantar dificuldades na atuação do corpo docente do curso, que estejam 

interferindo na formação do perfil profissional do egresso;  

XVII - desenvolver outras atividades que sejam solicitadas pelos órgãos superiores.  
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SEÇÃO III  

DA CONSTITUIÇÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

 

Art. 4º O Núcleo Docente Estruturante terá a seguinte constituição:  

I - conforme preconiza a Resolução CONAES, cada NDE desta Instituição de 

Ensino será constituído por 05 (cinco) professores pertencentes ao corpo docente 

do respectivo Curso, garantindo-se a representatividade das áreas do conhecimento 

que o integram;  

II - o Coordenador do Curso, membro nato do NDE, deverá atuar como seu 

Presidente.  

§ 1º - Pelo menos 60% (sessenta por cento) dos membros do NDE deverão ter 

titulação acadêmica obtida em programas de pós-graduação stricto sensu, dando-se 

preferência para os portadores do título de doutor, quando houver essa 

possibilidade.  

§ 2º - Todos os membros do NDE deverão ter regime de trabalho de tempo parcial 

ou integral. 

Art. 5.º A indicação dos nomes dos docentes que poderão compor o NDE será 

encaminhada pelo Coordenador do Curso à Direção de Acadêmica por meio de 

procedimentos estabelecidos pelo Colegiado de Curso, tomando como base os 

critérios definidos no Art. 4º supra. 

 

§ 1º -  - Na indicação dos membros do NDE deve-se prever a renovação parcial de 

seus integrantes, de modo a garantir a continuidade do processo de 

acompanhamento do curso. 

§ 2º - Em caso de impedimento temporário do Presidente do NDE, caberá à Direção 

de Acadêmica indicar um dos membros desse órgão para exercer essa função.  
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SEÇÃO IV  

DAS ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE DO NDE 

 

Art. 6º O Presidente do NDE deverá possuir formação na área do conhecimento ou 

correlatas do curso, competindo-lhe:  

I - convocar e presidir as reuniões, com direito a voto e ao de qualidade, quando for 

o caso;  

II - representar o NDE junto aos órgãos superiores desta Instituição de Ensino 

Superior;  

III - encaminhar as deliberações do NDE aos órgãos competentes desta Instituição 

de Ensino;  

IV - designar um de seus membros para secretariar e lavrar as Atas das reuniões;  

V - coordenar a integração do NDE com os demais Colegiados e setores desta 

Instituição de Ensino;  

VI - solicitar à Diretoria Acadêmica  o desligamento de membro do NDE, quando for 

o caso;  

VII - executar outras atribuições pertinentes ao NDE que forem solicitadas pelos 

órgãos superiores. 

SEÇÃO V  

DAS REUNIÕES 

 

Art. 7º O NDE reunir-se-á, ordinariamente, por convocação de seu Presidente, de 

acordo com calendário estabelecido no início do período letivo e, 

extraordinariamente, sempre que convocado pelo Presidente ou por solicitação de, 

pelo menos, 02 (dois) de seus membros.  

§ 1º - A convocação para a realização de reunião deverá ser efetuada com 

antecedência de, no mínimo, 48 (quarenta e oito) horas e sempre acompanhada de 

sua pauta.  



 
 

PLANO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
Credenciamento: Portaria Nº 2.552 de 15/07/2005 publicada no DOU de 19/07/2005 
Recredenciamento: Portaria Nº 1415 de 06/12/2016, publicada no DOU de 07/12/20 

444 
 

www.ls.edu.br/faculdade 
 

 

§ 2º - Somente nos casos extremos esse tempo poderá ser reduzido, desde que 

todos os membros do NDE tenham conhecimento das causas determinantes dessa 

convocação.  

Art. 8º No início de cada semestre letivo, no período destinado ao Planejamento de 

ensino, o Presidente do NDE deverá encaminhar à Diretoria acadêmica o calendário 

de reuniões, prevendo a realização de, pelo menos, duas semestrais.  

Art. 9º As reuniões deverão ter início com, pelo menos, 2/3 (dois terços) de seus 

membros. Constatada a falta de quorum, o início da sessão fica transferido para 30 

(trinta) minutos após a hora marcada na Convocação e, após este prazo, poderão 

funcionar com, no mínimo, 02 (dois) de seus membros, devendo constar em Ata os 

nomes dos docentes presentes e dos que, eventualmente, tenham justificado suas 

ausências.  

 

Parágrafo Único - Esgotados os 30 (trinta) minutos e não havendo atingido número 

mínimo de membros previstos no caput deste Artigo, a reunião deverá ser 

cancelada e os professores que não atenderam à Convocação ficarão sujeitos às 

penalidades previstas no Art. 9º deste Regulamento. 

 

Art. 10 O membro do NDE que, por motivo de força maior, não puder comparecer à 

reunião da qual tenha sido convocado deverá justificar sua ausência, 

antecipadamente ou imediatamente após cessar seu impedimento.  

§ 1º Toda justificativa deverá ser apreciada pelo NDE na reunião subsequente.  

§ 2º Em caso de a justificativa não for aceita, será atribuída falta ao docente na data 

da reunião correspondente.  

§ 3 º O membro que faltar, sem justificativa aceita, a duas reuniões seguidas ou a 

quatro alternadas no período de 12 (doze) meses, será destituído dessa função 

acadêmica.  

Art. 11 A pauta das reuniões ordinárias, indicadas na convocação constará das 

seguintes partes, a saber:  

I - ordem do dia;  
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II - assuntos gerais;  

III - encaminhamentos.  

 

Parágrafo Único – Nas votações deverão ser observados os seguintes 

procedimentos, a saber: 

I - em todos os casos, o voto deverá ser aberto;  

II - qualquer membro do NDE poderá fazer constar expressamente em Ata o seu 

voto;  

III - nenhum membro desse órgão poderá votar ou deliberar em assuntos que lhes 

seja de seu interesse;  

IV - não serão admitidos votos por procuração.  

 

Art. 12 As decisões do NDE serão tomadas por maioria simples de votos, com base 

no número de presentes, de acordo com o que preconiza no Art. 8º supra. 

 

Art. 13 Após cada reunião o docente que a tenha secretariado deverá lavrar a 

respectiva Ata, que será discutida e votada na reunião seguinte para sua aprovação 

e assinatura dos membros que dela participaram.  

 

Parágrafo Único - Caberá ao Presidente do NDE dar conhecimento ao Colegiado 

do Curso e à Diretoria Acadêmica  e, quando for o caso, à coletividade acadêmica.  

 

SEÇÃO VI 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

 

Art. 14 Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pelo NDE e/ou pela 

Diretoria Acadêmica, ouvido o Colegiado de Curso.  
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Art. 15  Este Regulamento entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em 

contrário.  

Brasília, 06 de março 2016.  

 

 

LUIZ ANTÔNIO DE FRANÇA 

Presidente do Conselho Superior 
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ANEXO H – TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 

 

RESOLUÇÃO Nº 01/2015 

 

CRITÉRIOS DE NORMATIZAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

                    

                        O DIRETOR GERAL, PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR, órgão 

máximo de deliberação didático-científico da Faculdade LS, no uso de suas atribuições 

legais, considerando o que consta regimento interno resolve:  

aprovar o Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação da 

Faculdade LS, considerando: 

 

a) o que preconizam as Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos superiores quanto ao 

Trabalho de conclusão de Cursos; 

b) o que dispõem os Projetos Pedagógicos dos Cursos mantidos pela Faculdade LS; 

c) a necessidade de se regulamentar os procedimentos a serem adotados para o 

desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso; 

                        

Publique-se e cumpra-se. 

  

  

                                                                                                    Brasília, 30 de janeiro de 2015. 

  

 

 

  
LUIZ ANTÔNIO DE FRANÇA 

Presidente do Conselho Superior 
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ANEXO DA RESOLUÇÃO DO CONSUP, PUBLICADA PELO OFÍCIO DIR Nº. 01/2015 

CRITÉRIOS DE NORMATIZAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO. 

 

 

TÍTULO I - DA NATUREZA DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

Art. 1º O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é requisito parcial para a conclusão dos 

Cursos de Graduação da Faculdade LS, quando previsto no PPC. 

§1  É uma atividade que exige dos formandos a elaboração de um estudo monográfico 

como um dos requisitos para a avaliação do processo de ensino-aprendizagem. É o 

momento de potencialização e sistematização de habilidades e conhecimentos 

adquiridos ao longo da graduação na forma de pesquisa acadêmico-científica. 

§2   O Estudo Monográfico é: ―Documento que representa o resultado de estudo, 

devendo expressar conhecimento do assunto escolhido, que deve ser 

obrigatoriamente emanado do Curso. Deve ser feito sob a coordenação de um 

orientador‖ (NBR).  

§3  É experiência fundamental na formação profissional, uma vez que proporciona a 

oportunidade de resolver de forma rigorosa e criativa problemas teóricos e empíricos 

da sua área de formação. 

 

 

TÍTULO II – DAS FINALIDADES 

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 2º.  O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é um trabalho acadêmico que 

representa o resultado de estudos realizados em determinada área do 

conhecimento. Expressa conhecimento sobre o assunto escolhido sendo realizado 

sob a coordenação de um professor denominado professor-orientador. 

Art. 3º.  O TCC é um trabalho de pesquisa científica e visa proporcionar ao 

estudante a oportunidade de utilização do referencial teórico adquirido ao longo da 

graduação no estudo de problemas relevantes e colocar em prática os 

conhecimentos adquiridos durante o curso.  

Parágrafo único. O TCC possui como objetivos: 

a. possibilitar ao estudante o desenvolvimento de habilidades para a realização 

de um trabalho de pesquisa a respeito de tema relevante na área de saúde; 



 
 

PLANO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
Credenciamento: Portaria Nº 2.552 de 15/07/2005 publicada no DOU de 19/07/2005 
Recredenciamento: Portaria Nº 1415 de 06/12/2016, publicada no DOU de 07/12/20 

449 
 

www.ls.edu.br/faculdade 
 

 

b. proporcionar ao estudante a identificação de situações problemáticas na área 

de saúde e a utilização de referencial teórico dos conteúdos para a resolução 

dessas situações.  

Art. 4º. O tema do TCC é de escolha do grupo de estudantes, em anuência com o 

professor-orientador e deverá estar condicionado à sua linha de pesquisa. 

Art. 5º. O TCC deverá ser desenvolvido em dupla e em trio. Em casos excepcionais 

será permitida a elaboração individual. 

Art. 6º. Todos os TCCs que envolvam pesquisas com seres humanos, animais e 

coleta de fauna/flora silvestre deverão ter, obrigatoriamente, anexo a aprovação 

expedida pelo respectivo Comitê de Ética, a saber: 

I.pesquisa com seres humanos – Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

autorizado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), 

segundo a Resolução nº 466/12; 

II. pesquisa com animais - Comissão de Ética e Uso de Animais (CEUA) 

autorizado pelo Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal 

(CONCEA), de acordo com a Resolução Normativa nº1, de 9 de julho de 

2010 e suas respectivas alterações; 

III.pesquisa envolvendo a coleta de fauna e flora silvestres –Instituto Chico 

Mendes (ICMBIO) de acordo com suas instruções normativas. 

Art. 7º. São considerados Trabalhos de Conclusão de Curso: 

a) Artigo Científico; 

b) Monografia; 

c) Resenha Crítica; 

d) Relatório Científico; 

e) Peças Judiciais. 

 

 

CAPÍTULO II – DA COORDENAÇÃO DO TCC 

 

Art. 8º. A coordenação de TCC será realizada por docentes que preencham os 

requisitos abaixo: 

I. ter a titulação mínima de Mestre; 

II. pertencer ao Quadro de Professores da Faculdade LS; 
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III. integrar um dos grupos de pesquisas da Faculdade LS. 

Art. 9º. Caberá ao coordenador de TCC: 

I. estabelecer as diretrizes gerais que constituirão os requisitos mínimos dos 

trabalhos; 

II. verificar os pré-requisitos necessários aos professores-orientadores; 

III. definir o calendário e o cronograma de apresentação dos trabalhos ao final de 

cada semestre letivo; 

IV. elaborar e divulgar o Quadro de Orientadores e suas respectivas linhas de 

pesquisa; 

V. receber dos estudantes duas vias da Declaração de Aceite de Orientação 

contendo a assinatura do professor-orientador e o tema do trabalho a ser 

desenvolvido; 

VI. acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos em todas as etapas; 

VII. deliberar sobre o processo de substituição de orientadores; 

VIII. solicitar, sempre que necessário,os professores orientadores para discutir 

questões relativas à organização, planejamento, desenvolvimento e avaliação 

do TCC; 

IX. definir a respeito da composição da banca de defesa, que deverá ser 

composta por pelo menos um professor da Faculdade LS; 

X. encaminhar aos componentes da banca examinadora, cópia do TCC, 

respeitando o prazo mínimo de 15 dias entre a convocação para participação 

e a defesa do TCC; 

XI. avaliar os recursos para entrega fora do prazo; 

XII. agendar local e recursos audiovisuais para apresentação do TCC; 

XIII. divulgar as datas, horários e locais das defesas de TCC à comunidade 

acadêmica; 

XIV. responsabilizar-se pela ata de reuniões das bancas examinadoras; 

XV. encaminhar à Biblioteca a versão final do TCC, em PDF, para ser publicado 

no Repositório Institucional LS (RILS); 

XVI. emitir certidões de participação para o professor-orientador, bem como para 

os integrantes da banca examinadora; 

XVII. avaliar os pedidos de desistência de orientação e/ou de orientandos; 

XVIII. avaliar e propor soluções para casos especiais e/ ou omissos, 
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encaminhando-os, se necessário, à apreciação da Coordenação do Curso. 

Art. 10º A divulgação das normas vigentes para o TCC e o cronograma será 

realizada pela Coordenação de TCC de cada curso. 

 

CAPÍTULO III – DOS PROFESSORES DA DISCIPLINA DE TCC 

 

Art. 11 O Professor da disciplina TCC deverá atender aos seguintes requisitos: 

I. Ter a titulação mínima, de Mestre admitido em casos excepcionais e o de 

especialista; 

II.      Pertencer ao quadro de professores da Faculdade LS. 

Art. 12 Caberá ao professor da disciplina TCC: 

I. Orientar os estudantes matriculados na disciplina TCC ou outra disciplina 

equivalente quanto à formatação do trabalho, de acordo com o modelo 

apresentado neste manual; 

II. Orientar os estudantes sobre as principais fontes de informação científica 

(periódicos científicos indexados, bases de dados certificadas, teses, 

dissertações, entre outras). 

 

CAPÍTULO IV – PROFESSOR ORIENTADOR DO TCC 

 

Art. 13 O professor-orientador deverá orientar o estudante cuja área temática do 

trabalho seja compatível à sua área de conhecimento e de linha de pesquisa. 

 

Art. 14 O professor- orientador deverá possuir os seguintes requisitos: 

I. Ter a titulação mínima, de Mestre admitido em casos excepcionais e o de 

especialista; 

II. Pertencer ao quadro de professores da Faculdade LS. 

Art. 15 Cada professor- orientador poderá orientar no máximo cinco TCCs no 

penúltimo semestre e cinco TCCs no último, por período letivo, totalizando dez 

orientações, independente do número de cursos em que o professor estiver 

vinculado. 

Art. 16 Nos cursos de carga horária das disciplinas de 60 horas, o número de 

alunos por professor não ultrapassará a 15 alunos. 
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Art. 17 O início da elaboração do TCC poderá ocorrer em qualquer tempo, a critério 

do professor-orientador, de forma voluntária. A oficialização só poderá ocorrer no 

semestre em que o estudante estiver regularmente matriculado na disciplina TCC ou 

disciplina equivalente. 

Art. 18 Caberá ao professor-orientador: 

I.prestar orientação técnico-científica aos grupos sob sua responsabilidade; 

II.comparecer aos encontros nos horários e locais estabelecidos, previamente 

acordados com seus orientandos, respeitando o número mínimo de (1) uma 

orientação presencial por mês, com assinatura da ficha de orientação; 

III.acompanhar regularmente a evolução dos trabalhos; 

IV.elaborar o cronograma de atividades de maneira factível, garantindo a 

realização dos trabalhos dentro do prazo determinado; 

V.comunicar ao Coordenador do TCC quando ocorrerem problemas, dificuldades 

e dúvidas relativas ao processo de orientação; 

VI.comparecer às reuniões convocadas pela Coordenação do TCC; 

VII.autorizar a apresentação dos trabalhos à banca examinadora, por meio de 

formulário específico disponível na Coordenação do TCC; 

VIII.solicitar à Coordenação do TCC a prorrogação para a defesa, em caso de o 

trabalho apresentar inconsistências; 

IX.presidir a banca examinadora de TCC, dos grupos que estiverem sob a sua 

orientação; 

X.conferir as correções e/ou alterações sugeridas pela banca; 

XI.a desistência de orientação poderá ocorrer até no máximo 6 (seis) meses 

antes do período previsto para a defesa do TCC. Neste caso, o interessado 

deverá apresentar sua justificativa que será analisada pelo coordenador do 

TCC, com anuência do coordenador de curso. 

 

 

CAPÍTULO V – COORIENTADOR DO TCC 

 

Art. 19 O coorientador do TCC deverá ter a titulação mínima de Especialista. 
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Art. 20 Caberá ao coorientador cooperar voluntariamente com o orientador na 

evolução técnico-científica nos trabalhos dos grupos que estiverem sob a 

responsabilidade do professor-orientador titular. 

 

CAPÍTULO VI – ORIENTANDOS 

 

Art. 21 Considerar-se-á estudante em fase de realização do TCC aquele que estiver 

regularmente matriculado na disciplina de TCC ou em outra equivalente para 

desenvolverem os seus trabalhos. 

Art. 22 Os grupos poderão conduzir seus trabalhos baseados nas instituições nas 

quais estão trabalhando ou não. Neste caso, se houver orientador no local de 

trabalho, este será considerado coorientador. 

Art. 23 Caberá ao orientando: 

I. entregar ao coordenador duas vias da Declaração de Aceite de Orientação 

contendo a assinatura do professor-orientador e o tema do trabalho a ser 

desenvolvido; 

II. apresentar-se ao professor-orientador nas reuniões e/ou encontros 

preestabelecidos, com as tarefas realizadas e assinar a ficha de orientação; 

III. ter 75% (setenta e cinco por cento) de presença nos encontros e/ ou reuniões 

de orientação agendados pelo orientador; 

IV. entregar a versão para apreciação da banca examinadora dentro do prazo 

estabelecido pela Coordenação do TCC; 

V. comparecer à apresentação pública do seu trabalho perante a banca 

examinadora, na data e hora agendadas pela Coordenação do TCC; 

VI. entregar a versão final do TCC em CD-ROM ou DVD no formato pdf., no 

período definido pela Coordenação do TCC; 

VII. a desistência de orientação poderá ocorrer até no máximo 6 (seis) meses 

antes do período previsto para a defesa do TCC. Nesse caso, o interessado 

deverá apresentar sua justificativa que será analisada pelo coordenador de 

TCC, com anuência do coordenador de curso. Em casos excepcionais, este 

prazo poderá ser revisto pelas coordenações. 

 

CAPÍTULO VII – MODALIDADES DE APRESENTAÇÃO DO TCC 
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Art. 24 Cabe aos orientandos a escolha do tipo de trabalho monográfico que irá 

produzir para apresentação do TCC, em anuência com o professor-orientador.  

Art. 25 A Faculdade LS aceitará como produto final do TCC: Monografia, Artigo 

Científico com o Aceite de Publicação, Artigo Científico sem o Aceite de Publicação 

e o Resumo Apresentado em Congresso Nacional ou Internacional, segundo 

especificações do Manual de trabalhos de acadêmicos e de conclusão de curso da 

Faculdade LS. 

Parágrafo único. Todas estas modalidades contemplarão a parte escrita do TCC.  

a. a parte oral deverá ser apresentada em slides elaborados com o programa 

―Power Point‖. 

Art. 26 A estrutura dos trabalhos deverá seguir o que preconiza o ―Manual de 

trabalhos de conclusão de curso da Faculdade LS‖. 

 

CAPÍTULO VIII – AVALIAÇÃO DO TCC 

 

Art. 27 Os estudantes apresentarão seu trabalho para uma banca examinadora, que 

será encarregada de avaliar e emitir nota aos trabalhos. 

Parágrafo único. Todo professor que compõe o quadro docente dos cursos da 

Faculdade LS poderá ser convidado para participar das bancas examinadoras da 

graduação a que está vinculado. Cada membro da banca receberá uma declaração 

de participação em banca de TCC.  

Art. 28 A defesa do TCC caracteriza-se em uma exposição oral e pública do 

trabalho escrito realizado por cada estudante do grupo.  

Art. 29 A respeito da arguição. 

I.a arguição será realizada após a exposição, podendo uma pergunta ser 

dirigida a um estudante específico ou a todo o grupo, a critério do professor 

examinador.  

II.a avaliação dos estudantes durante a apresentação e arguição é reservada 

somente à banca e a nota final será atribuída separadamente, levando-se em 

consideração o desempenho de cada estudante. 

III.após a arguição, haverá uma reunião entre os membros examinadores que 

concluirão o processo avaliativo.  
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Art. 30 O tempo de apresentação oral e pública será de 20 (vinte) a 25 (vinte e 

cinco) minutos, seguida das arguições dos examinadores – no máximo, 15 (quinze) 

minutos, e das considerações finais do orientador - no máximo 10 (dez) minutos. 

Art. 31 Os Trabalhos de Conclusão de Curso serão avaliados em dois aspectos: na 

parte escrita considerar-se-á o conteúdo, a forma e a participação dos integrantes 

na elaboração do trabalho; na parte oral considerar-se-á a apresentação e defesa 

do tema, cuja avaliação terá caráter individual. 

I. cada parte valerá 5,0 (cinco pontos). 

II. o resultado final será a nota obtida pelo cálculo da média dos três 

avaliadores.  

III. a nota final referente à parte escrita será a mesma para o grupo. Na parte 

oral, a avaliação será individual, portanto, poderá ocorrer de um 

componente do grupo lograr êxito e outro não, ou seja, no cômputo das 

notas da parte escrita e oral, nem todos os componentes do grupo 

receberão a mesma avaliação. 

IV. esta nota final será divulgada na disciplina TCC ou em outra disciplina 

equivalente e ficará vinculada à entrega da versão final. 

V. o prazo máximo para a entrega da versão final é de 15 dias, a partir da 

data de defesa. Caso não seja efetuada a entrega dentro do prazo legal, 

o estudante será automaticamente reprovado. 

Art. 32 Será considerado APROVADO o estudante que:  

I. cumprir 75% da frequência do semestre da disciplina TCC ou disciplina 

equivalente; 

II. cumprir 75% da frequência nas reuniões e/ou encontros de orientações, 

comprovado por meio da Ficha de Acompanhamento de Orientação; 

III. quando no cálculo da média, obtiver nota final maior ou igual a 6,0 (seis); 

IV. depositar a versão final do TCC com as devidas correções/sugestões em CD- 

ROM ou DVD e no formato .pdf., no prazo estabelecido pela Coordenação do 

TCC. 

Art. 33 Será considerado REPROVADO o estudante que: 

I. não cumprir 75% da frequência do semestre da disciplina TCC ou disciplina 

equivalente; 
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II. não cumprir 75% da frequência nas reuniões e/ou encontros de orientações, 

comprovado por meio da Ficha de Acompanhamento de Orientação; 

III. quando no cálculo da média, obtiver nota final menor que 6,0 (seis); 

IV. não depositar a versão final do TCC com as devidas correções/sugestões em 

CD- ROM ou DVD e no formato .pdf., no prazo estabelecido pela 

Coordenação do TCC. 

Parágrafo único. Será automaticamente reprovado, com atribuição de nota 0 (zero), 

o estudante que cometer qualquer das seguintes faltas: 

a. plágio;  

b. compra de trabalho; 

c. falsificação de documentos; 

d. utilização de dados fictícios não colhidos conforme previsto no projeto de 

pesquisa; 

e. trabalho que envolver pesquisas com seres humanos ou animais e não 

apresentar a aprovação expedida por seu respectivo comitê de ética. 

 

CAPÍTULO VIX – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 34 O Manual de trabalhos de acadêmicos e de conclusão de curso da 

Faculdade LS orienta quanto as especificações das regras gerais de apresentação 

de cada modalidade do TCC. 

Art. 35 Todos os TCCs deverão ser elaborados a partir das publicações atuais da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

Art. 36 Estas normas entrarão em vigor na data de sua aprovação pelos colegiados 

de curso. 

Art. 37 Os casos omissos serão decididos pelo Coordenador do TCC, com anuência 

dos colegiados de curso. 

 

Brasília DF, 30 de janeiro de 2015. 
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ANEXO I – COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 
 

RESOLUÇÃO Nº 02/2018 

 

CRITÉRIOS DE NORMATIZAÇÃO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

                    

                        O DIRETOR GERAL, PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR, órgão 

máximo de deliberação didático-científico da Faculdade LS, no uso de suas atribuições 

legais, considerando o que consta regimento interno resolve:  

Aprovar o Regulamento da Comissão Própria de Avaliação da Faculdade LS, que passa fazer 

parte integrante desta Resolução.  

                        

Publique-se e cumpra-se. 

  

  

                                                                                                Brasília, 01 de Fevereiro de 2018. 

  

 

 

 

 

LUIZ ANTÔNIO DE FRANÇA 

Presidente do Conselho Superior 
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ANEXO DA RESOLUÇÃO DO CONSUP, PUBLICADA PELO OFÍCIO DIR Nº. 02/2018 

REGULAMENTO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA 

 

CAPÍTULO I 

Da Identificação 

 

Art. 1º A Comissão Própria de Avaliação, doravante denominada CPA, é uma 

comissão de representação acadêmica que tem como objetivo coordenar e articular 

o processo de autoavaliação da Faculdade LS.  

Parágrafo Único - A CPA é parte integrante do SINAES - Sistema Nacional de 

Avaliação do Ensino Superior, e estabelece um elo entre o projeto específico 

Faculdade LS e conjunto do Sistema de Educação Superior do País, em 

cumprimento ao que estabelece a Lei nº 10.861 de 14 de abril de 2004, anexa, em 

conformidade com os incisos I e II do Art. 11.  

 

CAPÍTULO II 

Da Constituição 

 

Art. 2º. Os membros da CPA são selecionados dentre os integrantes da 

comunidade acadêmica Faculdade LS e da sociedade civil organizada em reuniões 

da Comissão existente e, designados através de Portaria específica da Diretoria da 

Faculdade LS, tendo a seguinte composição:  

Coordenador  

Representante – Vice Coordenadora da Comissão e Representante dos 

Coordenadores de Curso 

Representante do Corpo Técnico-Pedagógico 

Representante do Corpo Técnico-administrativo 

Representantes do Corpo Docente  

Representantes do Corpo Discente  

Representante do Corpo Discente Egressos 

Representantes da Sociedade Civil Organizada  

Parágrafo único. Poderá haver um suplente para cada membro titular, que o 

substituirá nos casos de ausência justificada. 
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CAPÍTULO III 

Da Duração do Mandato, do Funcionamento, da Substituição de Membros. 

 

Art. 3º. O mandato dos membros da CPA terá a duração de 02 (dois) anos, 

podendo o mesmo ser prorrogado por mais um ano ou até a finalização do processo 

de autoavaliação.  

 

Art. 4o. As decisões da CPA serão tomadas por maioria simples.  

 

Art. 5o. A CPA deverá realizar reuniões com periodicidade bimestral, pautado no 

calendário acadêmico, para garantir o fiel cumprimento de suas atribuições quanto à 

condução do processo interno de avaliação.  

 

Art. 6º. As decisões da Comissão e sugestões de melhorias deverão ser registradas 

em Ata e encaminhadas aos Gestores e Coordenadores para elaboração dos 

Planos de Ação, a fim de confrontar as futuras ações com o previsto no Plano de 

Desenvolvimento Institucional.  

 

Art. 7º. Será substituído aquele membro que não participar de três reuniões 

consecutivas ou faltar a cinco reuniões alternadamente, o que caracterizará a 

impossibilidade de participação efetiva do mesmo, salvo justificativa cabível.  

 

Art. 8°. A CPA reportar-se-á diretamente ao SINAES, no entanto, respeitando e 

interagindo com as instâncias internas, as diretrizes, os objetivos institucionais no 

tocante ao processo de autoavaliação, prestando contas aos órgãos colegiados 

superiores da instituição, apresentando relatórios, pareceres e eventualmente 

recomendações.  

 

Parágrafo único. A CPA funcionará de forma autônoma no âmbito de sua 

competência legal, fazendo ampla divulgação de sua composição e de sua agenda. 

Sua responsabilidade transversal precisa ter visibilidade e suporte operacional das 

instâncias dirigentes Faculdade LS. 
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CAPÍTULO IV - Das Atribuições da CPA  

 

Art. 9°. São atribuições da CPA:  

 

I - Elaborar e implementar o Processo de Avaliação Interna da IES, considerando as 

metas definidas no PDI e PPI;  

II - Sistematizar e disponibilizar as informações por ele geradas, bem como prestar 

as informações solicitadas pelo INEP, com base no art. 11 da Lei 10861/2004;  

III - Constituir subcomissões de avaliação;  

IV - Elaborar e analisar relatórios e pareceres e encaminhar às instâncias 

competentes;  

V - Desenvolver estudos e análises visando ao fornecimento de subsídios para 

fixação, aperfeiçoamento e modificação da política de avaliação institucional;  

VI - Propor projetos, programas e ações que proporcionem a melhoria do processo 

avaliativo institucional;  

VII - Sistematizar e prestar informações relativas a Avaliação das Instituições de 

Educação Superior solicitadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP), no âmbito do SINAES;  

VIII - Participar de reuniões com os avaliadores externos quando da avaliação de 

cursos, seja para autorização, reconhecimento ou renovação de reconhecimento e 

recredenciamento da Instituição, disponibilizando informações resultantes do 

processo de avaliação interna da IES.  

IX - Divulgar os resultados obtidos nas Avaliações Internas e Externas, incluindo o 

ENADE, das potencialidades e fragilidades apontadas, para que ações sejam 

fomentadas com vistas à regularização dos procedimentos para atender às 

demandas oriundas da avaliação;  

X - Estimular o envolvimento da comunidade acadêmica na elaboração e no 

desenvolvimento da proposta avaliativa através de encontros de formação e 

capacitação dos agentes envolvidos, reuniões, palestras, seminários, entre outros.  
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CAPÍTULO V 

Das Disposições Finais 

 

Art. 10°. A comissão Própria de Avaliação solicitará periodicamente o plano de ação 

aos gestores e um relatório síntese ao Núcleo Docente Estruturante (NDE) de cada 

Curso da Faculdade LS e empreenderá o acompanhamento das sugestões de 

melhoria decorrentes do processo de autoavaliação da Instituição.  

Art. 11°. Entende-se que a participação na CPA advém de uma vontade individual 

de contribuição ao processo de melhoria da qualidade do ensino brasileiro, sendo 

antes de um dever técnico, um dever civil de seus participantes que assumem este 

grande compromisso com a educação no Brasil.  

Art. 12°. Os casos omissos serão apreciados no âmbito da CPA e quando o caso se 

configurar impróprio para decisão na comissão, serão encaminhados aos órgãos 

colegiados da Faculdade LS. 

 

                                                                                                Brasília, 01 de Fevereiro de 2018. 

 

 

 

 

 

LUIZ ANTÔNIO DE FRANÇA 

Presidente do Conselho Superior 
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ANEXO J - MONITORIA 
 

RESOLUÇÃO Nº 01/2018 

 

                   CRITÉRIOS DE NORMATIZAÇÃO DA MONITORIA 

 
 

                        O DIRETOR GERAL, PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR, 

órgão máximo de deliberação didático-científico da Faculdade LS, no uso de suas 

atribuições legais, considerando o que consta regimento interno resolve:  

aprovar o Regulamento das Atividades de Monitoria da  Faculdade LS, que passa 

fazer parte integrante desta Resolução.  

                        

Publique-se e cumpra-se. 

  

  

                                                                                    Brasília, 06 de março de 2018. 

  

 

 

 

 

 

 

 

LUIZ ANTÔNIO DE FRANÇA 

Presidente do Conselho Superior 
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ANEXO DA RESOLUÇÃO Nº 01/2018 – CONSELHO SUPERIOR 

REGULAMENTO DAS ATIVIDADES DE MONITORIA DA FACULDADE LS. 

 

 

CAPÍTULO I 

FINALIDADE 

 

Art. 1º - A monitoria tem por finalidade proporcionar ao discente participação ativa 

no âmbito de uma unidade curricular, sob orientação de um docente responsável. 

 

CAPÍTULO II 

MODALIDADES 

 

Art.2º. A Faculdade LS admite duas categorias de monitores: 

I. Monitores Remunerados: receberá Bolsa de Estudos (desconto) conforme definido 

neste regulamento 

II. Monitores Voluntários: destinada a estudantes que tiverem interesse pelo 

exercício da monitoria sem nenhuma compensação financeira; 

III. As especificações de monitores bolsistas e monitores voluntários deverão 

constar dos respectivos Editais; 

IV. O monitor voluntário deverá assinar Termo de Compromisso de que não 

receberá qualquer incentivo financeiro pelo exercício da monitoria. 

V. Aplicam-se aos monitores remunerados e voluntários todas as demais 

disposições do presente regulamento. 

 

CAPÍTULO III 

DOS OBJETIVOS 

 

Art. 3º -  A monitoria será exercida por estudantes regularmente matriculados nos 

cursos Superiores da Faculdade LS, em colaboração com professores, outros 

estudantes e administração, em conformidade com o Regimento interno, visando 

alcançar os seguintes objetivos: 
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I. propiciar ao monitor a oportunidade de enriquecimento didático-científico, 

capacitando-o a desenvolver melhor as atividades de ensino, pesquisa e 

extensão; 

II. tornar a monitoria parte integrante do processo educativo dos estudantes que 

a exerce; 

III. contribuir para a melhoria do ensino; 

IV. promover cooperação acadêmica entre discentes e docentes;  

V. fomentar a iniciação à docência. 

VI. desenvolver, no aluno, o interesse pela carreira do magistério superior; 

VII. proporcionar a cooperação entre o corpo discente e o corpo docente em 

benefício da qualidade do ensino ministrado na Faculdade LS. 

 

 
CAPÍTULO IV 

DAS VAGAS 

 

Art. 4º - O número de vagas será proposto pelos Coordenadores de curso, com o 

Núcleo de Apoio Pedagógico, fixado pela Direção Acadêmica e aprovado pela 

Direção Geral. 

                       Parágrafo único - As vagas para monitores serão estabelecidas pelas 

peculiaridades de cada disciplina com base no número de alunos das disciplinas, no 

número de professores e pelo interesse demonstrado por alunos e professores. 

 

CAPÍTULO V 

REQUISITOS 

 

Art. 5º - Poderão candidatar-se à monitoria os alunos regularmente matriculados nos 

cursos Superiores da Faculdade LS, que preencham os seguintes requisitos: 

I. ter cursado a (s) disciplina (s) da monitoria ou ainda em disciplinas de caráter 

mais abrangente e nela (s) ter obtido nota maior ou igual a 75;  

II. não ter sofrido punição disciplinar; 

III. não ter reprovações; 

IV. ter média de 75% geral  nas disciplinas cursadas; 
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V. ter cursado um mínimo de 10% da carga horária prevista para integralização 

do seu curso, no ato da assinatura do Termo de Compromisso. 

 

CAPÍTULO VI 

SELEÇÃO E INSCRIÇÃO 

 

Art. 6º - A realização da seleção para monitor será amplamente divulgada, através 

de edital de processo seletivo   para monitor, abrindo-se as inscrições pelo menos 

10 dias antes da realização das provas específicas. 

Art. 7º - A seleção de monitores está vinculada ao Núcleo de Apoio Pedagógico e 

será realizada pela Coordenação de Curso e pelo professor orientador a que se 

vincula a disciplina.  

§ 1º - O processo seletivo   será efetuado para uma disciplina ou um grupo de 

disciplinas afins e constará de provas escrita e Prática e/ou oral e da análise do 

histórico escolar. 

§ 2º - No ato da inscrição, serão entregues aos candidatos a(s) ementas (s) e 

a bibliografia indicada da(s) disciplina(s) do processo seletivo, podendo escolher na 

ementa o assunto, om tempo de com informação das datas, dos horários e locais de 

realização das provas específicas e outros esclarecimentos julgados necessários. 

§ 3º O candidato terá 15 minutos para sua apresentação (micro aula), 

abordando o   tema escolhido dentro da ementa. 

Art. 8º - A proposta de designação dos Monitores selecionados deve ser 

encaminhada pela Coordenação de Curso e instruída com os seguintes 

documentos:  

I - Histórico Escolar analítico atualizado, fornecido pela Secretaria Acadêmica;  

II - Cópia do CPF, pessoal ou de seu responsável, se dependente.  

 

CAPÍTULO VII 

DO EXAME E DA SELEÇÃO DOS CANDIDATOS 

 

Art. 9º - A seleção dos candidatos será realizada por uma comissão examinadora, 

formada por professores e coordenadores, designada pelo Diretor Acadêmico a que 

a(s) disciplina(s) estiver(em) vinculada(s). 
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Art. 10º A seleção do monitor deve priorizar os seguintes aspectos: maturidade 

intelectual, rendimento acadêmico, disponibilidade de horário e conduta perante a 

comunidade Acadêmica. 

Art. 11 - No exame dos candidatos, serão obedecidos os seguintes critérios: 

I - na prova escrita, será avaliado o domínio do conteúdo da(s) disciplina(s) na(a) 

qual(is) o monitor atuará, cabendo a cada examinador atribuir uma nota de zero a 

10; 

II - na prova oral, será avaliada a habilidade em transmitir conhecimentos relativos 

à(s) disciplina(s), cabendo a cada examinador atribuir uma nota de zero a 10; 

III - Na prova prática será avaliado a grau de domínio de uma habilidade ou 

destreza, na execução ou na produção. Podendo ser avaliado as habilidades de: 

identificação e manipulação de materiais, procedimentos técnicos, reconhecimento 

de materiais, biossegurança; 

IV - na análise do histórico escolar e do curriculum vitae, serão considerados os 

requisitos constantes no Art. 4º, cabendo a cada examinador atribuir-lhes uma nota 

de zero a 10; 

V - a nota final de cada avaliação será a média aritmética das notas conferidas 

pelos examinadores; 

VI - a nota final do candidato será a média aritmética das notas finais de avaliação;  

VII - será considerado aprovado no processo seletivo o candidato que conseguir 

nota igual ou superior a 75% em cada uma das três avaliações; 

VII I- no caso de candidatos com notas finais iguais, terá preferência aquele que 

apresentar maior carga horária cumprida; persistindo o empate, aquele que 

apresentar maior média no histórico (Soma das notas das disciplinas cursadas pelo 

total de disciplinas). 

VIII - a divulgação dos resultados far-se-á após a realização da última avaliação nos 

murais e site da LS; 

 

CAPÍTULO VIII 

DA ADMISSÃO E DO EXERCÍCIO 

 

Art. 12 - A admissão obedecerá à ordem de classificação dos candidatos, de acordo 

com as vagas existentes. 
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                         Parágrafo único - Se surgirem novas vagas, deverão ser admitidos, 

caso existam, candidatos classificados e ainda não aproveitados;  

Art. 13 - A designação de monitor tem validade por um período de um (1) semestre, 

podendo esse período ser reduzido ou prorrogado, a pedido da Coordenação, 

aprovado pelo NAP e pela Direção Acadêmica. 

                        Parágrafo único: No ato da admissão, bem como no momento da 

prorrogação, o monitor assinará termo de compromisso. 

Art. 14 - O exercício da monitoria terá início logo após a admissão do monitor. 

Art. 15 - O exercício da monitoria não acarretará, em hipótese alguma, vínculo 

empregatício entre a Faculdade e o monitor. 

Art. 16 - Os monitores exercerão suas atividades em regime de 12 a 16 horas 

semanais de trabalho efetivo. 

Art. 17 - O monitor exercerá suas atividades sob a orientação do coordenador e do 

professor da disciplina. 

§ 1º - As prerrogativas e benefícios da função de monitor têm como base a 

data de sua efetivação na função, isto é, a assinatura do Termo de Compromisso do 

Aluno Monitor junto à Coordenação Curso. 

§ 2º - Cabe ao Núcleo de apoio Pedagógico assessorar e ao Coordenador de 

Curso acompanhar as atividades do monitor, através de relatórios periódicos 

elaborados por ele, sobre os quais se pronuncia o professor orientador.  

§ 3º - Mensalmente, o professor-orientador informa a frequência dos 

monitores à Coordenação de Curso, para efeito de desconto na mensalidade.  

§ 4º - O horário das atividades do monitor não pode prejudicar o horário das 

atividades das disciplinas em que estiver matriculado em cada semestre.  

 

CAPÍTULO IX 

DISPENSA 

 

Art. 18 - Será automaticamente dispensado o monitor que: 

I. não observar o disposto no presente regulamento; 

II. deixar de cumprir, satisfatoriamente, as tarefas a ele atribuídas, fato que 

deverá ser relatado pelo professor da disciplina e julgado pela Coordenação 

de curso e Núcleo de Apoio Pedagógico; 
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III. trancar disciplinas que reduzam a menos de 12 h/ a serem cumpridos no 

período, sem a devida justificativa do coordenador da disciplina, 

IV. que não estiverem regularmente matriculados; 

V. que estejam com pendências junto a Faculdade (Secretaria, Biblioteca, 

financeiro, etc.) e, ainda, aqueles cuja situação escolar encontra-se ―sub-

judice‖, ou com matrícula condicional e/ou em caráter excepcional; 

VI. que tenham sido dispensados, anteriormente, das funções de monitor por 

não apresentar desempenho satisfatório; 

VII. que tenham sofrido punições disciplinares; 

VIII. que já tenham exercido as funções de monitor por mais de 1 (um) ano, 

mesmo que não consecutivos. 

Art. 19- A dispensa será solicitada ao Núcleo de Apoio Pedagógico, pela 

Coordenação, com base nos fatos relatados pelo professor da disciplina ou a pedido 

do monitor. 

CAPÍTULO X 

DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS MONITORES 

 

Dos Direitos 

Art. 20- - São direitos dos monitores: 

I - receber o desconto monitoria; 

II - ter horário destinado ao planejamento das atividades de monitoria, de comum 

acordo com o professor da disciplina; 

III - ter horário definido para o exercício das atividades de monitoria, sem prejuízo de 

suas demais atividades; 

IV - receber os treinamentos que se fizerem necessários ao desempenho de suas 

atividades; 

V - receber Certificado de Exercício de Monitoria. 

 

Do benefício Monitoria 

Art. 21- Ao monitor será concedido desconto pelo exercício da monitoria. 

§ 1º - O valor do desconto é equivalente a até 40% (quarenta por cento) de 

desconto sobre o valor líquido das parcelas das mensalidades durante o período 

que exercer a função de monitor; 
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§ 2º - O desconto será proporcional às horas trabalhadas, no limite do disposto no 

inciso I do Art. 23-, condicionado à apresentação do Relatório de Frequência e de 

Atividades do Monitor. 

§ 3º - Serão pagos apenas os meses de efetiva atividade de monitoria. 

§ 4º O desconto só será concedido se o estudante atestar que não possui nenhuma 

pendência junto a instituição de ensino. 

§ 5º As bolsas somente serão concedidas na parcela do mês subsequente à 

entrega do Termo de Compromisso do Estudante Monitor junto à Coordenação de 

Curso e assinado pela direção acadêmica. 

§ 6º Os descontos não se aplicam nas primeiras mensalidades dos cursos (janeiro e 

Julho).  

§ 7º As bolsas (descontos) concedidas são válidas somente para as mensalidades 

regulares do curso, portanto, não cobrem os valores referentes às adaptações, 

dependências, taxas de serviços etc. 

§ 8º Caso o estudante não efetue o pagamento da mensalidade até o dia 10 de 

cada mês, este perderá o desconto previsto neste ato, acrescidos multas e juros, 

conforme contratualmente previsto.  

Do Certificado de Exercício de Monitoria 

 Art.  22- A LS emitirá o Certificado de Exercício de Monitoria, entregue no final do 

período, ao monitor que a tenha exercido com julgamento favorável. 

                         Parágrafo único - O certificado, do qual constará(ão) o(s) nome(s), 

a(s) ementa(s) da(s) disciplina(s) e o(s) período(s) no(s) qual(is) o monitor 

desenvolveu suas atividades. 

Das Obrigações 

 Art. 23 - São obrigações do monitor: 

I - cumprir 12 a 16 horas semanais de atividade de monitoria, conforme horários 

preestabelecidos; 

II - exercer suas tarefas, conforme plano de trabalho elaborado com o professor da 

disciplina; 

III – manter endereço eletrônico, contato telefônico e residencial atualizado na 

secretaria da Coordenação; 

IV - prestar relatórios mensal e semestral de suas atividades, entregando-os nos 

prazos mencionados no Art. 24; 
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V - entregar ao coordenador e ao professor, no início de cada período, o 

comprovante de matrícula e seu horário de aulas. 

Relatórios 

Art. 24 - A atividade de monitoria será controlada, na Coordenação de Laboratórios, 

através do Relatório de Frequência e de Atividades do Monitor e do Relatório 

Semestral de Atividades de Monitoria, elaborados pelos monitores. 

 Art. 25 -O Relatório de Frequência e de Atividades do Monitor objetivará o controle 

da frequência ao trabalho, da execução de atividades, da concessão do desconto 

monitoria e da emissão de Certificado de Exercício de Monitoria. 

Art. 26 -Até o dia 20 cada mês (letivo) deverá ser entregue, pelo monitor, ao 

coordenador o Relatório de Frequência e de Atividades do Monitor, e até o 

penúltimo dia do período de aulas, o Relatório Semestral de Atividades de Monitoria. 

Art. 27 - Os relatórios elaborados pelo monitor deverão ser apreciados pelo 

professor e aprovados pelo coordenador do curso a que se vincula (m) a(s) 

disciplina(s) monitorada(s). 

Art. 28 - O Relatório de Frequência e de Atividades do Monitor será entregue pelo 

coordenador de laboratório até o dia 20 de cada mês (letivo), devendo, 

posteriormente, ser encaminhado à Central de relacionamento, para efeito de 

desconto proporcional ao período trabalhado. 

Art. 29 - O Relatório Semestral de Atividades de Monitoria deverá ser encaminhado, 

pelo coordenador de laboratório, a secretaria de relacionamento e posteriormente 

deverá ser arquivado  no Núcleo de Apoio Pedagógico -  NAP  até o último dia útil 

de cada período letivo. 

Parágrafo único - O certificado, do qual constará(ão) o(s) nome(s), a(s) ementa(s) 

da(s) disciplina(s) e o(s) período(s) no(s) qual(is) o monitor desenvolveu suas 

atividades. 

Parágrafo único – O Relatório deverá constar o cronograma de atividades com 

datas e conteúdos ministrados. 

 

CAPÍTULO XI 

DAS ATRIBUIÇÕES 

 

Art. 30 - São atribuições do monitor: 



 
 

PLANO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
Credenciamento: Portaria Nº 2.552 de 15/07/2005 publicada no DOU de 19/07/2005 
Recredenciamento: Portaria Nº 1415 de 06/12/2016, publicada no DOU de 07/12/20 

471 
 

www.ls.edu.br/faculdade 
 

 

 I -  constituir-se um elo entre professores e alunos, visando ao desenvolvimento da 

aprendizagem; 

II - auxiliar os alunos, orientando-os em trabalhos de laboratórios, de biblioteca, de 

campo, de classe e outros; 

III- - programar atividades de acompanhamento aos alunos, para atendê-los nas 

dificuldades apresentadas; 

IV - verificar o domínio do conteúdo da(s) disciplina(s) pelos alunos, fazendo 

revisões e preparando-os para as unidades seguintes; 

VI - elaborar, de comum acordo com o(s) professor(es), listas de exercícios, seleção 

de textos complementares e outras atividades para a(s) disciplina(s) envolvida(s), 

visando ao esclarecimento de dúvidas; 

VII - auxiliar o professor em tarefas didático-científicas, incluindo preparação de 

aulas, trabalhos escolares, listas de exercícios e outras atividades. 

VIII - Cumprir os horários preestabelecidos para os plantões de monitoria, de no 

mínimo, uma hora semanal nos seguintes horários: 

a) matutino: no final do período de aulas; 

b) vespertino: antes ou no final do período de aulas; 

c) noturno: antes do período de aulas. 

 

Art. 31 - São atribuições do professor 

 I - orientar o monitor em suas atividades, para o perfeito desempenho de suas 

tarefas; 

II - estimular o monitor a participar de atividades que propiciem seu aprimoramento 

na disciplina; 

III - avaliar o desempenho do monitor; 

IV – solicitar ao Coordenador , com base na avaliação de desempenho, a 

permanência ou a dispensa do monitor; 

 Art. 32 - São atribuições da Coordenação  

 I - solicitar a abertura de vagas, admissão, prorrogação de prazo e dispensa de 

monitor; 

 II - publicar o edital de processo seletivo   de monitoria, receber inscrições de 

candidatos, divulgar a ementa e  a bibliografia da disciplina da seleção, as datas, os 
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horários e locais de realização, bem como publicar os resultados do processo 

seletivo  ; 

III - indicar a comissão examinadora, conforme o disposto no artigo 9º; 

V - analisar o Relatório Semestral de Atividades de Monitoria. 

 Art. 33 - São atribuições da Direção Acadêmica 

 I - fixar o número de vagas da monitoria, conforme o disposto no Art.4º; 

Art. 34 -  A avaliação qualitativa do desempenho terá por objetivo aprimorar o 

monitor, aperfeiçoar a atividade de monitoria e subsidiar a decisão acerca de sua 

continuidade. 

§ 1º - O professor da disciplina fará as avaliações do monitor nos formulários 

Relatório de Frequência   e de Atividades do Monitor e Relatório Semestral de 

Atividades de Monitoria. 

§ 2º - Serão realizadas avaliações periódicas das atividades de monitoria, no 

âmbito da Coordenação, visando ao aperfeiçoamento de monitoria. 

§ 3º - As atividades do monitor obedecem a um plano elaborado pelo 

professor orientador, aprovado pela respectiva Coordenação com anuência do 

Núcleo de Apoio Pedagógico. 

 

CAPÍTULO XII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 35 - O modelo dos formulários de controle da atividade de monitoria, os textos 

do edital do processo seletivo   e do termo de compromisso, os avisos, bem como o 

Certificado de Exercício de Monitoria, são os constantes do anexo integrante deste 

regulamento. 

Art. 36 - A Faculdade LS oferece ao aluno a oportunidade de iniciar-se na função 

docente através do exercício de Monitoria. 

Art. 37 - Os beneficiados automaticamente aceitam ceder seus direitos de uso de 

imagem, depoimentos e voz para fins comerciais e institucionais, para a Faculdade 

LS, qualquer uma das Instituições ligadas a Faculdade LS. 

Art. 38 - Os casos omissos serão dirimidos pela Diretoria Acadêmica, ouvindo, 

sempre que necessário, a Diretoria Geral. 
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 Art. 39 - Este Regulamento entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário, em especial Ato normativo nº. 01/2008 - Faculdade LS 

– FAC-LS. 

 

 

ANEXO DO REGULAMENTO DAS ATIVIDADES DE MONITORIA DA LS 

 

  

1. INFORMATIVO 

 2. EDITAL DE SELEÇÃO DE MONITOR 

 3. REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 

 4. ATA DE SELEÇÃO DE CANDIDATOS 

 5. TERMO DE COMPROMISSO DE MONITORIA 

 6. PLANO DE ORIENTAÇÃO DO MONITOR 

 7. RELATÓRIO DE FREQUÊNCIA E DE ATIVIDADES DO MONITOR 

 8. RELATÓRIO SEMESTRAL DE ATIVIDADES DE MONITORIA 

 9. CERTIFICADO DE EXERCÍCIO DE MONITORIA 

10.  ATESTADO DE COMPARECIMENTO A MONITORIA 

  

Observação: 

1)        Os itens 2, 3 e 5 são modelos de texto. 

2)        Os itens 4, 6, 7, 8, 9 e 10 são modelos de formulário. 

3) o item 1 é informativo legal e dados do instrumento de avaliação do INEP. 
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INFORMATIVO:  

 

LEGISLAÇÃO SOBRE MONITORIA 
 

Lei nº. 9.394/1996 - Leis e Diretrizes e Bases da Educação – LDB. 
Artigo 84: estabelece que os "discentes da educação superior poderão ser aproveitados 

em tarefas de ensino e pesquisa pelas respectivas instituições, exercendo funções de 

monitoria, de acordo com seu rendimento e seu plano de estudos”. 
 

Lei nº. 12.155/2009 - Arts 10 e 12 
Regulamenta os arts. 10 e 12 da Lei nº 12.155, de 23 de dezembro de 2009, que tratam 

da concessão de bolsas para desenvolvimento de atividades de ensino e extensão 

universitária. 

 

Decreto Federal nº. 7.234/2010   
Dispõe sobre o Programa Nacional de Assistência Estudantil - PNAES. 
 

Decreto Federal nº. 7.416/2010  
Trata da concessão de bolsas para desenvolvimento de atividades de ensino e extensão 

universitária. 

 

Lei nº. 5.540, de 28 de novembro de 1968. 
Art. 41. As universidades deverão criar as funções de monitor para alunos do curso de 

graduação que se submeterem a provas específicas, nas quais demonstrem capacidade 

de desempenho em atividades técnico didáticas de determinada disciplina.  

      Parágrafo único. As funções de monitor deverão ser remuneradas e consideradas 

título para posterior ingresso em carreira de magistério superior. 

 

Decreto nº 85.862, de 31 de Março de 1981.  
Art. 1º.   Caberá às Instituições de Ensino Superior fixar as condições para o exercício 

das funções de monitor previstas no artigo 41 da lei nº 5.540, de 28 de novembro de 

1968.  
Parágrafo único. O exercício da monitoria não acarretará, em nenhuma hipótese, 

vínculo empregatício. 

 

Lei nº 11.788/2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes.  
Capítulo I - art. 2º.§ 3º As atividades de extensão, de monitorias e de iniciação científica 

na educação superior, desenvolvidas pelo estudante, somente poderão ser equiparadas 

ao estágio em caso de previsão no projeto pedagógico do curso. (PPC). 

 

 

MONITORIA NOS INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO 
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No Instrumento de avaliação de Cursos de Graduação Presencial e a Distância 

outubro/2017, a monitoria.  
Glossário: 
Visa a proporcionar aos discentes participações ativa no âmbito de uma unidade 

curricular, sob orientação de um docente responsável, com objetivo de contribuir para a 

melhoria do ensino, promover cooperação acadêmica entre discentes e docentes e 

fomentar a iniciação à docência. 
A monitoria é citada no indicador apoio ao discente no Instrumento de Avaliação de 

Cursos de Graduação Presencial e a Distância: autorização,  outubro/2017. Como item 

da avaliação  com conceito 5:  

A previsão de apoio ao discente contempla ações de acolhimento e permanência, 

acessibilidade metodológica e instrumental, monitoria, nivelamento, intermediação e 

acompanhamento de estágios não obrigatórios remunerados, apoio psicopedagógico, 

participação em centros acadêmicos ou intercâmbios nacionais e internacionais, e ações 

inovadoras. 
Já no Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação Presencial e a Distância - 

Reconhecimento outubro/2017, como item da avaliação com conceito 5: 

O apoio ao discente contempla ações de acolhimento e permanência, acessibilidade 

metodológica e instrumental, monitoria, nivelamento, intermediação e acompanhamento 

de estágios não obrigatórios remunerados, apoio psicopedagógico, participação em 

centros acadêmicos ou intercâmbios nacionais e internacionais e promove outras ações 

comprovadamente exitosas ou inovadoras. 

Referência: BRASIL. Presidência da República Federativa do Brasil - Ministério da 

Educação | MEC Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira | Inep Diretoria de Avaliação da Educação Superior | Daes Inep/MEC 

outubro/2017. Brasília- DF 

 

Referências internas – Faculdade LS  
Ato normativo nº. 01/2008 - Faculdade LS – FAC-LS (revogado) 

Programa de monitoria Faculdade de Enfermagem LS – Brasília - 

DF 
Avaliação de monitoria  

Termo de compromisso 
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SELEÇÃO DE MONITOR 
 

EDITAL Nº 
 

                         A Faculdade LS, através do presente edital, informa que se encontram abertas, na Central do 
aluno  ......................................................................, pelo prazo de 10 dias, a contar da publicação deste, das 8h 
às 12h e das 14h às 18h, as inscrições   seleção de ........ Monitor (es), , para atuar(em) na(s) 
disciplina(s)...............................................................................................................................................................
.......................................................... pelo período de um semestre letivo, em conformidade com o 
Regulamento das  Atividades de Monitoria da Faculdade  LS. 

 2. Poderão inscrever-se alunos do curso de graduação que tenham  cursado um mínimo de 10% da carga 
horária prevista para integralização do seu curso, no ato da assinatura do Termo de Compromisso, e obtido 
nota maior ou igual a 75 na disciplina objeto da Seleção. 

 3. No ato da inscrição, os candidatos deverão apresentar o histórico escolar e preencher o requerimento de 
inscrição. 

 4. A seleção dos candidatos será realizada por uma comissão examinadora, formada por professores e 
coordenadores, designada pelo Diretor Acadêmico. 

 5. O exame dos candidatos constará de provas escrita e/ou prática e oral e da avaliação do histórico escolar: 

          5.1. cada examinador atribuirá nota, de zero a 10, à prova escrita e/ou pratica, à prova oral e ao histórico 
escolar; 

          5.2. a nota final de cada avaliação será a média aritmética das notas de cada examinador; 

 6. A nota mínima para aprovação no concurso será de 75 pontos, para cada uma das três avaliações. 

 7. A admissão obedecerá à ordem de classificação dos candidatos. Em caso de notas finais iguais, terá 
preferência àquele que apresentar maior carga horária cumprida; persistindo o empate, aquele que 
apresentar maior média no histórico (Soma das notas das disciplinas cursadas pelo total de disciplinas). 

 8. A divulgação dos resultados far-se-á após a realização da última avaliação. 

 9. O concurso terá validade por um semestre letivo. 

 10. Ao candidato admitido será concedida bolsa de monitoria, no valor de R$ (40% do valor liquido da 
mensalidade), atualizável de acordo com o § 1º do Art. 21 do regulamento citado. 

 11. No ato da inscrição, serão informados datas e horários de realização dos exames e divulgado(s)  o(s) 
programa(s), a(s) bibliografia(s) da(s) disciplina(s) e as instruções complementares e estará disponível o 
Regulamento das Atividades de Monitoria da LS. 

 Brasília, ......, de  .............................. de  .......... 

_____________________________ 
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Coordenador de Curso /Diretor 
Assinatura e carimbo 

 

 

 

 

 

REQUERIMENTO  DE  INSCRIÇÃO 

1. Requerimento:                                                                    Inscrição nº ____________ 
 O(a) aluno(a) _______________________________________, matrícula nº __________,cursando 
______________________________, CI ___________, CPF ______________, residente na 
________________________________________, telefone _____________, vem requerer sua 
inscrição para  Seleção de Monitor,  disciplina (s) 
__________________________________________, código (s) _________, do Curso  de 
_____________________________________________. 
 O aluno declara estar regularmente matriculado no curso citado e conhecer as normas do concurso, 
bem como as exigências para se candidatar à monitoria. 

Brasília, ____ de ______________ de ________ 
 

________________________ 
 

 

Assinatura do candidato 
 

2. Informação da Secretaria: 
O candidato obteve a nota ou o conceito ___, quando cursou a disciplina do concurso. 
Observações: 
__________________________________________________________________________________ 

 Brasília, ____ de ______________ de ________  
 
 

_____________________________ 
                                                                                                                        Secretário (a) 

 
 

 

Despacho final:                  
  Brasília,  , ____ de ___________ de _____ 

  (       )    Defiro                                  Indefiro                                                                                               
__________________________________ 

 
                                      Coordenador do Curso /Diretor Acadêmico 

                                                               Assinatura e carimbo 
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TERMO DE COMPROMISSO DE MONITORIA 

 A Faculdade LS e o aluno 

__________________________________________________________________________________

_____ 

, CI ____________________, CPF ________________, residente  na 

________________________________________________, Tel.: 

_______________________,Matrícula n.º ____________,  curso 

_________________________________,  daqui  por diante denominado monitor, selecionado para 

exercer atividades de  monitoria, no ____ semestre letivo de ______, da disciplina 

____________________________________________________________, código _________, sob a 

coordenação do professor _____________________________, do Curso 

_____________________________________, em  conformidade  com  o  Regulamento  das  

Atividades  de  Monitoria   da   LS,  assumem  os seguintes compromissos: 

Cláusula 1ª - Obriga-se o monitor a: I) exercer as atividades de monitoria relativas à disciplina e ao 
período letivo supra mencionados; II) auxiliar as atividades docentes do professor da(s) disciplina(s) 
citada(s), em regime de 12 a 16  horas semanais de trabalho efetivo; III) não acumular, à bolsa de 
monitoria com outras bolsas acadêmicas da LS, até mesmo estágio remunerado, IV) prestar 
relatórios, mensal e semestral, de suas atividades;  

Cláusula 2ª - A LS se compromete a:  conceder bolsa de monitoria, no valor de R$ (40% do valor liquido da 

mensalidade), atualizável de acordo com o § 1º do Art. 21 do regulamento citado, durante o período que 
exercer a função de monitor conforme o disposto no § 1º do Art. 21 do Regulamento citado; II) 
emitir certificado de exercício de monitoria, no final do período, caso o monitor tenha julgamento 
favorável. 

Cláusula 3ª - O presente termo de compromisso não caracteriza relação de emprego entre as partes, 
podendo, a qualquer tempo, ser denunciado unilateralmente, por descumprimento do Regulamento 
citado ou a pedido do monitor. 

Cláusula 4ª - Havendo prorrogação do período de monitoria, observado o disposto nos artigos 13, 
Regulamento citado, far-se-ão as devidas anotações no verso deste compromisso. 

 Brasília, _____ de __________________ de ____ 

Testemunhas: 
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 1)_______________________                                                                                
__________________________ 

                                                                                                                                       Compromissado 
2)_____________________                                                                          
_______________________________ 

Coordenador de Curso/Diretor Acadêmico 
                                                                                                                  Assinatura e carimbo 

 
 
 
 

  

Código da disciplina Nome da disciplina 
 

Mês Ano 

Nome do Monitor 

Matricula Cédula identidade  
 

CPF nº  

Professor- Coordenador: 

 

 

Dia Hora Descrição das atividades Assinatura do 
Coordenador do 

laboratório 
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  Total de horas no mês ( mínimo de 36 horas)   

 

____/_____/______                                                             ------------------------------------------

--- 

                                                                                Assinatura do monitor 

 

 

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

Professor-Coordenador da disciplina 

Aprovado 
--------------------------------------------- 

Coordenador do Curso/Diretor Acadêmico 

 

Este relatório devera ser encaminhado á Central do aluno no dia 20 de cada mês ( letivo) 

 

 

Código da disciplina Nome da disciplina SEMESTRE Ano 
Nome do Monitor 

 

 

1. RELATÓRIO DO MONITOR 
1.1 HORARIO DE TRABALHO: 

 

 

 

1.2 PROFESSOR COORDENADOR: 
 

 

 

1.3 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 
 
ENCAMINHAR AO 

PROFESSOR 
 COORDENADOR 
 ATE O PENULTIMO DIA DO 
 PERIODO DE AULAS 

 

____/_____/______                         ---------------------------------------                                                                                

Assinatura do monitor 

2. RESERVADO AO PROFESSOR COORDENADOR DA DISCIPLINA 
2.1. AVALIAÇAÕ DA MONITORIA: 
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2.2. AVALIAÇAÕ DO MONITOR: 
 

 

 

 

2;3. HÁ INTERESSE EM CONTAR COM A AJUDA DESTE MONITOR POR MAIS UM PERIODO? 
 

 

(     )SIM   (    ) NÃO                                                             
       HÁ INTERESSE EM CONTRATAR OUTRO MONITOR 

 

(     )SIM   (    ) NÃO                                   
 

ENCAMINHAR A COORDENAÇÃO  
DE CURSO ATE O ULTIMO DIA 
 DE CADA PERÍODO LETIVO. 

 

____/_____/______                              ---------------------------------------                                                                                

Assinatura do prof.- Coord. da disciplina 
ESTE RELATÓRIO DEVERA SER 

ENCAMINHADO Á CENTRAL DO 
ALUNO NO DIA 20 DE CADA MÊS ( 

LETIVO) 

Aprovado 
--------------------------------------------- 

Coordenador do Curso/Diretor Acadêmico 

 
 

 

 

 

ATA 
SELEÇÃO DE MONITORES 

 

 

 

               Aos       dias do mês de       do ano de dois mil e      , às       horas, reuniu-se a Comissão Examinadora 

designada pelo Coordenador de curso/Diretora Acadêmica da Faculdade LS      , composta dos professores      ,       

e      , para o fim especial de realizar o exame de candidatos e seleção de    (     ) monitor(es), para atuar(em) na(s) 

disciplina(s)      , do      , conforme o  Edital n.º      , de       de       de      . 

A relação dos classificados segue abaixo: 

Inscrição 
Nº 

Nome do candidato Examinador Nota das provas Nota 

final 
Classifi

cação 
  Escrita Oral/Pratica Históri

co 
  

1    
2    
3    
Média    

  1      
2    
3    
Média    

 

 

 

Código da disciplina Nome da disciplina SEMESTRE Ano 
 

Nome do Monitor 
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1.OBJETIVOS A SEREM ALCANÇADOS 
 

 

 

2.DEFINIÇÕES DE ATRIBUIÇÕES  
 
 
 
 
 
3.ATIVIDADES DESTINADAS AO TREINAMENTO DO MONITOR 
 
 
 
 
 
4.CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO 
 
 
 
 
 
 
 
5. METODOLOGIAS A SEREM UTILIZADAS  
 
 
 
 
 
 
6. AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO 
Qualidade das tarefas ___________________________________________________________________________                                                                 
Assiduidade e pontualidade______________________________________________________________________ 
Relacionamento interpessoal_____________________________________________________________________  
Interesse e iniciativa___________________________________________________________________________   
Cooperação Responsabilidade____________________________________________________________________ 
 

 

____/_____/______ 
 

Assinatura do prof.-Coord. da disciplina                                                            Assinatura do monitor 
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SELEÇÃO DE MONITOR VOLUNTARIO 
EDITAL Nº 

 
                         A Faculdade LS, através do presente edital, informa que se encontram abertas, na Central do 

aluno  ......................................................................, pelo prazo de 10 dias, a contar da publicação deste, das 8h 

às 12h e das 14h às 18h, as inscrições   seleção de ........ Monitor (es), , para atuar(em) na(s) 

disciplina(s)...............................................................................................................................................................

.......................................................... pelo período de um semestre letivo, em conformidade com o 

Regulamento das  Atividades de Monitoria da Faculdade  LS. 

 2. Poderão inscrever-se alunos do curso de graduação que tenham  cursado um mínimo de 10% da carga 

horária prevista para integralização do seu curso, no ato da assinatura do Termo de Compromisso, e obtido 

nota maior ou igual a 75 na disciplina objeto da Seleção. 

 3. No ato da inscrição, os candidatos deverão apresentar o histórico escolar e preencher o requerimento de 

inscrição. 

 4. A seleção dos candidatos será realizada por uma comissão examinadora, formada por professores e 

coordenadores, designada pelo Diretor Acadêmico. 

 5. O exame dos candidatos constará de provas escrita e/ou prática e oral e da avaliação do histórico escolar: 

          5.1. cada examinador atribuirá nota, de zero a 10, à prova escrita e/ou pratica, à prova oral e ao histórico 

escolar; 

          5.2. a nota final de cada avaliação será a média aritmética das notas de cada examinador; 

 6. A nota mínima para aprovação no concurso será de 75 pontos, para cada uma das três avaliações. 

 7. A admissão obedecerá à ordem de classificação dos candidatos. Em caso de notas finais iguais, terá 

preferência àquele que apresentar maior carga horária cumprida; persistindo o empate, aquele que 

apresentar maior média no histórico (Soma das notas das disciplinas cursadas pelo total de disciplinas). 

 8. A divulgação dos resultados far-se-á após a realização da última avaliação. 

 9. O concurso terá validade por um semestre letivo. 
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10. No ato da inscrição, serão informados datas e horários de realização dos exames e divulgado(s)  o(s) 

programa(s), a(s) bibliografia(s) da(s) disciplina(s) e as instruções complementares e estará disponível o 

Regulamento das Atividades de Monitoria da LS. 

 Brasília, ......, de  .............................. de  .......... 

_____________________________ 
Coordenador de Curso /Diretor 

Assinatura e carimbo 
 

 

 

 

 

 

 

 

TERMO DE COMPROMISSO DE MONITORIA 

 A Faculdade LS e o aluno 

__________________________________________________________________________________

_____ 

, CI ____________________, CPF ________________, residente  na 

________________________________________________, Tel.: 

_______________________,Matrícula n.º ____________,  curso 

_________________________________,  daqui  por diante denominado monitor, selecionado para 

exercer atividades de  monitoria, no ____ semestre letivo de ______, da disciplina 

____________________________________________________________, código _________, sob a 

coordenação do professor _____________________________, do Curso 

_____________________________________, em  conformidade  com  o  Regulamento  das  

Atividades  de  Monitoria   da   LS,  assumem  os seguintes compromissos: 

 Cláusula 1ª - Obriga-se o monitor voluntário  a:  

I) exercer as atividades de monitoria relativas à disciplina e ao período letivo supramencionados; 

II) auxiliar as atividades docentes do professor da(s) disciplina(s) citada(s), em regime de 12 a 16 

horas semanais de trabalho efetivo; 

 III) prestar relatórios, mensal e semestral, de suas atividades;  

Cláusula 2ª - A LS se compromete a:  emitir certificado de exercício de monitoria, no final do período, 

caso o monitor tenha julgamento favorável. 

Cláusula 3ª - O presente termo de compromisso não caracteriza relação de emprego entre as partes, 

podendo, a qualquer tempo, ser denunciado unilateralmente, por descumprimento do Regulamento 

citado ou a pedido do monitor. 

Cláusula 4ª - Havendo prorrogação do período de monitoria, observado o disposto nos artigos 13, 

Regulamento citado, far-se-ão as devidas anotações no verso deste compromisso. 
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 Brasília, _____ de __________________ de ____ 

Testemunhas: 

 1)_______________________                                                                               
__________________________Compromissado 
2)_____________________                                                                          
_______________________________ 

Coordenador de Curso/Diretor Acadêmico 
                                                                                                                  Assinatura e carimbo 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATESTADO 

 

Atestamos, para os devidos fins, que, 

____________________________________________, aluno do Curso 

de___________________ desta Faculdade, lecionou como monitor a Disciplina 

____________________________________________, no período de 20 de março 

de 2018 a 30 de novembro de 2018.  Nesta atividade, demonstrou competência, 

responsabilidade com a identificação e manipulação de materiais, procedimentos 

técnicos, reconhecimento de materiais, biossegurança e grande interesse para com 

as questões que envolvem o ensino da Anatomia em especial da Docência do 

Ensino Superior. 

 
Direção Acadêmica  
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ANEXO K - ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
 

RESOLUÇÃO Nº 03/2016 

CRITÉRIOS DE NORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

                    

 

 

 

                        O DIRETOR GERAL, PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR, órgão 

máximo de deliberação didático-científico da Faculdade LS, no uso de suas atribuições 

legais, considerando o que consta regimento interno resolve:  

aprovar o Regulamento das Atividades Complementares da Faculdade LS, que passa fazer 

parte integrante desta Resolução.  

                        

Publique-se e cumpra-se. 

  

  

                                                                                                    Brasília, 06 de março de 2016. 

  

 

 

 

 

LUIZ ANTÔNIO DE FRANÇA 

Presidente do Conselho Superior 
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ANEXO DA RESOLUÇÃO DO CONSUP, PUBLICADA PELO OFÍCIO DIR Nº. 03/2016 

REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

O Presidente do Conselho Superior, aqui 

representado pelo Diretor Geral da Faculdade 

LS, considerando a necessidade de 

regulamentar o componente curricular 

―Atividades Complementares e, no uso das 

atribuições legais previstas no Regimento 

Geral , após aprovação do conselho, edita a 

seguinte:  

 

TÍTULO I – DAS FINALIDADES 

 

Art. 1º O presente regulamento baseia-se na obrigatoriedade do cumprimento das 

horas destinadas às Atividades Complementares dos Cursos da Faculdade LS 

conforme exigências legais e diretrizes curriculares para os referidos Cursos. 

Art. 2º As Atividades Complementares  constituem-se em um dos componentes 

curriculares dos cursos superiores , oferecidos pela Faculdade LS , e possuem 

carga horária com subdivisões fixadas pelo currículo pleno de cada curso a saber: 

Parágrafo Único – Consideram-se Atividades Complementares aquelas realizadas 

pelo estudante por meio de estudos e práticas independentes de sua grade 

curricular, mas pertinentes ao aprofundamento de sua formação acadêmica e 

relacionadas com o ensino, iniciação científica, extensão e atividades culturais, 

artísticas, sociais e de gestão. 

 

TÍTULO II - DOS OBJETIVOS, PRINCÍPIOS E MODALIDADES 

 

Artigo 3º - Constituem objetivos fundamentais das Atividades Complementares: 

I- estimular à prática de estudos independentes, transversais, opcionais e 

interdisciplinares;  

II- promover, em articulação com as demais atividades acadêmicas, o 

desenvolvimento intelectual do estudante, seu preparo para o exercício da cidadania 

e sua qualificação para o trabalho.  
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III – enriquecer o processo de ensino-aprendizagem por meio de uma formação 

profissional e social, ampliando os horizontes do conhecimento do estudante para 

além da sala de aula;  

IV – fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a participação do 

estudante em atividades de ensino, iniciação científica e extensão;  

V – favorecer o relacionamento entre grupos e a convivência com as diferenças 

sociais nos mais diversos contextos da sociedade em que se insere esta Instituição 

de Ensino Superior. 

Parágrafo Único –As Atividades Complementares tem o objetivo geral de flexibilizar 

o currículo, ampliar conhecimento, possibilitar a discussão interdisciplinar e o 

aprofundamento temático e técnico instrumental relevante à área em questão, 

constituindo componentes curriculares que enriquece e implementa o perfil próprio 

do formando, estimulando a prática de estudos independentes, transversais, 

opcionais e de interdisciplinaridade. 

 

Artigo 4º -As Atividades Complementares de Graduação obedecem aos seguintes 

princípios e diretrizes, conforme parecer CNE/CES Nº 0146/2002:  

I- flexibilidade curricular dos cursos de graduação mediante adoção de estratégias 

acadêmicas e de atividades didáticas que despertem no estudante a necessidade 

de interação com outras áreas do saber e, de modo especial, com o mundo do 

trabalho e da cultura, desde o início do curso;  

II- estímulo ao desenvolvimento do espírito científico, do pensamento reflexivo do 

estudante e à criação cultural, mediante incentivo a permanente e contextualizada 

atualização profissional;  

III- promoção à participação dos estudantes nas atividades de extensão visando à 

difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa 

científica e tecnológica, incentivando-os a estabelecer com a comunidade uma 

relação de reciprocidade.  

Artigo 5º -As Atividades Complementares poderão ser cumpridas pelo estudante a 

partir de seu ingresso no curso, inclusive durante os períodos de férias, observada à 

carga horária mínima exigida no Projeto Pedagógico para a conclusão de seu curso 

de graduação. 

 

Artigo 6º - As Atividades Complementares que serão aproveitadas para fins de 

cumprimento dessa exigência curricular compreendem a realização de atividades 

vinculadas às seguintes modalidades de:  
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a) Ensino: monitoria entendida como iniciação docente, acompanhada do professor 

responsável e realização de estágios extracurriculares não obrigatórios.  

b) Extensão: participação dos estudantes em projetos, cursos de extensão e em 

eventos técnico-científicos. 

c) Pesquisa: participação em projetos de iniciação científica que estejam em 

desenvolvimento na instituição, ligados à área de estudo do curso, sob a 

responsabilidade de um professor pesquisador, que tenha o projeto aprovado pelo 

órgão competente da Faculdade. 

d) Atividades culturais, artísticas, sociais e de gestão: participação em eventos 

culturais relevantes, na área do curso, ou em atividades de cunho social, realização 

de cursos de língua estrangeira, participação em bancas (assistência a bancas: 

graduação e pós-graduação), visitas técnicas / saídas de campo.  

§ 1º - As Atividades Complementares que serão aproveitadas para fins de 

cumprimento dessa exigência curricular compreendem a realização, obrigatória, de 

no mínimo 02 (duas) atividade na modalidade de extensão e 01 (uma) vinculada à 

modalidade de atividades culturais, artísticas, sociais e de gestão. 

Parágrafo Único – Os aproveitamentos de cargas horárias relativas a essas 

atividades estão estabelecidos no Apêndice I desta Resolução.  

 

TÍTULO III - DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

 

Artigo 7º - A organização, supervisão, acompanhamento e convalidação dessas 

atividades ficarão sob a responsabilidade dos Coordenadores de Curso. 

 

Artigo 8º - Quanto às Atividades Complementares, competem aos Coordenadores 

de Curso as seguintes atribuições:  

a) observar as normas estabelecidas nesta Resolução;  

b) informar os estudantes de seu curso sobre a necessidade de realizarem 

Atividades Complementares, a fim de que possam cumprir essa exigência curricular;  

c) supervisionar o desenvolvimento das Atividades Complementares; 

d) analisar as documentações das Atividades Complementares apresentadas pelo 

estudante; 
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e) avaliar e pontuar as Atividades Complementares desenvolvidas pelo estudante de 

acordo com os critérios estabelecidos neste regulamento, considerando a 

documentação apresentada; 

f) orientar o estudante quanto à pontuação das Atividades Complementares; 

g) fixar e divulgar data, hora e local para atendimento do estudante e análise dos 

documentos comprobatórios;  

h) remeter à Direção de Ensino relatório semestral das atividades que foram 

desenvolvidas em seu curso;  

i) cooperar com a Secretaria Geral no que concerne às informações adicionais 

sobre as Atividades Complementares e competentes registros; 

j) opinar sobre eventuais revisões deste Regulamento, a fim de serem adotadas 

medidas que propiciem melhor desenvolvimento dessas atividades.  

 

Artigo 9º - Caberá aos estudantes tomar conhecimento das normas que regem a 

realização dessas atividades e que se encontram disponibilizadas no sítio desta 

Instituição de Ensino Superior.  

§ 1º - Os estudantes deverão cumprir as cargas horárias de Atividades 

Complementares previstas nos Projetos Pedagógicos dos respectivos cursos. 

§ 2º - Ao desenvolverem as atividades que lhes forem propostas, os estudantes 

deverão arquivar a documentação comprobatória das Atividades Complementares e 

apresentá-las sempre que solicitado.  

§ 3º - A integralização das Atividades Complementares é condição necessária para 

a Colação de Grau, devendo ocorrer durante o período em que o estudante estiver 

regularmente matriculado no curso, excetuando-se eventuais períodos de 

Trancamento de Matrícula.  

 

Artigo 10º – Cada estudante deverá desenvolver as Atividades Complementares de 

acordo com sua oportunidade e compatibilidade de horários com as disciplinas 

curriculares, não havendo a possibilidade de abono de faltas devido à realização 

dessas atividades.  

§ 1º - Caberá ao estudante solicitar, semestralmente, a convalidação das atividades 

que tenha desenvolvido por meio do preenchimento de formulário próprio, 

disponibilizado no sítio desta IES e por sistema de protocolo eletrônico junto à 

Secretaria Acadêmica, anexando cópia dos documentos comprobatórios dessas 

atividades, a fim de que seja analisada a carga horária concedida.  
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§ 2º - O estudante deverá acompanhar o processamento da convalidação dessas 

atividades, a fim de garantir o cumprimento desta exigência acadêmica.  

 

Artigo 11 – Em atenção ao que preconiza o Decreto nº 5.626 de 22 de dezembro 

de 2005, a Faculdade LS oferece à coletividade acadêmica a disciplina Língua 

Brasileira de Sinais (LIBRAS), de caráter optativo para os estudantes de cursos da 

área de Gestão e Negócios e obrigatória, por decisão colegiada, para os cursos da 

área de Saúde e, por força de lei e colegiada, obrigatória para os de Licenciatura.  

§ 1º - Os estudantes dos cursos de Licenciatura e dos cursos da área de saúde 

ofertados pela Faculdade LS deverão lograr, obrigatoriamente, aprovação nessa 

disciplina, que se constitui como componente curricular do respectivo curso.  

§ 2º - Para os estudantes dos demais cursos de graduação, essa disciplina, prevista 

nos respectivos Projetos Pedagógicos, é de caráter optativo, podendo ser 

considerada como parte das Atividades Complementares, caso logrem aprovação 

na mesma.  

 

Artigo 12 – As Atividades Complementares não poderão ser aproveitadas para a 

concessão de dispensa, ou equivalência de disciplinas, que sejam componentes dos 

currículos de cursos de graduação. 

 

Artigo 13 – Os estudantes que ingressarem nesta IES por transferência estarão, 

também, sujeitos ao cumprimento da carga horária das Atividades Complementares 

prevista no Projeto Pedagógico do curso de destino, podendo, contudo, solicitar aos 

respectivos Coordenadores de Curso o somatório da carga horária atribuída pela 

instituição de origem.  

§ 1º - Poderão ser transformadas em Atividades Complementares as disciplinas 

cursadas na instituição de origem, mas que deixaram de ser utilizadas no Processo 

de Aproveitamento de Estudo, desde que se enquadrem nas modalidades 

estabelecidas nesta Resolução.  

§ 2º - Poderão ser consideradas como Atividades Complementares as disciplinas 

oferecidas por esta IES, a título de extensão cultural e em horários alternativos, 

desde que não constem das grades curriculares dos cursos.  

 

Artigo 14 – Ao expedir autorização para o estudante realizar determinadas 

Atividades Complementares, o Coordenador de Curso deverá levar em 
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consideração o conhecimento que o mesmo possui acerca dos conteúdos 

programáticos de disciplinas que sejam compatíveis com as atividades que pretende 

desenvolver.  

 

Artigo 15 – Os estudantes concluintes de cursos de graduação, que não tenham 

comprovado a carga horária das respectivas Atividades Complementares, deverão 

procurar seus Coordenadores, com antecedência de 90 (noventa) dias antes do 

encerramento do semestre letivo, a fim de tratar desse requisito curricular.  

Parágrafo Único - O estudante concluinte de curso, que não tenha completado a 

carga horária destinada às Atividades Complementares, deverá matricular-se no 

semestre subsequente, a fim de cumprir essa exigência curricular. 

 

 TÍTULO IV –DAS EXIGÊNCIAS, AVALIAÇÃO E REGISTROS ACADÊMICOS 

 

Artigo 16 – Para o aproveitamento das atividades complementares, ficam 

estabelecidas as seguintes exigências: 

a) Atividades culturais assistidas ligadas à temática do Curso: atestado de 

presença e apresentação de relatório sintético; 

b) Disciplinas cursadas fora dos cursos regulares de Graduação e Pós-

Graduação da Faculdade LS: aprovação na Disciplina com média compatível 

a média praticada na instituição; 

c) Eventos técnico-científicos: congressos, seminários, conferências e palestras 

assistidas: certificado de presença; 

d) Defesas de Trabalho de Conclusão de Curso, dissertação de Mestrado e tese 

de Doutorado assistidas: atestado de presença e apresentação de relatório; 

e) Prática de monitoria: relatório do Professor Supervisor; 

f) Participação em pesquisa institucional: relatório do Professor Orientador; 

g) Realização de estágios extracurriculares: atestado de realização do estágio e 

cópia do contrato; 

h) Atividades de extensão: certificado de realização; 

i) Participação em projetos sociais: declaração do responsável pelo projeto; 

j) Artigos publicados em revistas: cópia do artigo publicado; 

k) Apresentação de trabalhos em eventos científicos: certificado de participação 

e cópia de trabalho apresentado; 

l) Participação em concursos de monografias: monografia elaborada; 

m) Cursos extraordinários: certificado de participação; 

n) Cursos de Língua Estrangeira Moderna: boletim com aprovação do 

estudante; 
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o) Projetos de iniciação científica: declaração do responsável pelo projeto; 

p) Exposições técnico-científicas: certificado de participação; 

q) Visitas técnicas/ saída de campo: atestado de participação emitido pelo 

professor responsável; 

r) Participação como representante estudantil no Colegiado de Curso, CPA, 

representante de turma e nos Colegiados Superiores desta IES/: declaração 

de participação emitida pela coordenação. 

 

Artigo 17- Os comprovantes de Atividades Complementares desenvolvidas pelos 

estudantes fora do recinto acadêmico deverão ser registrados, via sistema 

eletrônico da IES, para que possam ser analisados pelos Coordenadores de Curso, 

no final de cada semestre em que forem realizadas. 

§ 1º - A sequência para o registro das atividades é a seguinte:  

a) Registro da solicitação quanto as Atividades Complementares, com entrega 

dos documentos comprobatórios, junto à Secretaria Acadêmica;  

b) Avaliação das atividades pela Coordenação de Curso;  

c) Aprovação (ou não) das atividades pela Coordenação de Curso;  

d) Atividades aprovadas deverão ser encaminhadas na forma de documento 

para a Secretaria Acadêmica, visando o registro no histórico do estudante;  

e) Atividades rejeitadas deverão ser encaminhadas na forma de documento 

para a Secretaria Acadêmica e indicadas pela Coordenação de Curso ao 

estudante (incluindo motivo da rejeição).  

Parágrafo Único - Todo o processo de avaliação poderá ser acompanhamento pelo 

Portal do Estudante. 

Artigo 18- A carga horária atribuída pelo Coordenador do curso a cada uma das 

atividades obedecerá a uma escala variável até o limite daquela solicitada para a 

atividade analisada, atendendo a critérios de desempenho e qualidade, conforme 

apêndice desta Resolução. 

 

Artigo 19 -A realização de qualquer Atividade Complementar não poderá ser 

aproveitada como parte integrante da avaliação de disciplina pertencente ao 

currículo do curso.  

 

TÍTULO V - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 
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Artigo 20 – É facultado aos Colegiados de Curso solucionar eventuais dúvidas 

referentes à interpretação desta Resolução, suprindo-lhe eventuais lacunas, bem 

como enviar ao Colegiado de Coordenação e ao NAPLS propostas de alterações 

que julgarem convenientes e necessárias.  

 

Artigo 21 – Os casos omissos serão resolvidos pela Direção de Ensino, após 

haverem recebido os pareceres exarados pelos respectivos Coordenadores de 

Curso.  

Artigo 22 – Esta Resolução entra em vigor nesta data.  

 

Brasília, 15 de fevereiro de 2016. 

 

 

CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DO COMPONENTE CURRICULAR 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES FACULDADE LS. 

 

 
TIPO DE 

ATIVIDADE 

 
DESCRIÇÃO 

CH 
MÁXIMA 

POR 
ATIVIDADE 

 
TIPO DE 

COMPROVANTE 

 

 

ENSINO 

 

Prática de monitoria 

60h por 
semestre, 

não 
excedendo 

dois 
semestres. 

Relatório do Professor 
Supervisor 

Realização de estágios 
extracurriculares na área do 
curso de formação 

40h Atestado de realização 
do estágio e cópia do 
contrato  

 

 

 

 

 

 

EXTENSÃO 

Participação em cursos de 
extensão, cursos extraordinário 
atendendo aos critérios 
estabelecidos pelo Núcleo de 
Extensão da Faculdade LS. 

 
40h 

Certificado de 
realização/participaçã
o 

Participação como ouvinte em 
eventos técnico-científicos: 
congressos, seminários, 
jornadas de curso, simpósio, 
semana acadêmica, 
conferências e outros, em 
âmbito local, regional, nacional 
ou internacional. 

 
10h 

Certificado de 
presença  

Participação como apresentador 20h Certificado de 
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ou membro da comissão 
organizadora de eventos 
técnico-científicos: congressos, 
seminários, jornadas de curso, 
simpósio, semana acadêmica, 
conferências e outros, em 
âmbito local, regional, nacional 
ou internacional. 

apresentação 

Disciplinas cursadas fora dos 
cursos regulares de Graduação 
e Pós-Graduação da Faculdade 
LS. 

50% da CH 
da disciplina 

Histórico escolar 
(comprovando a 
aprovação) assinado e 
carimbado 

Exposições técnico-científicas 5h  Certificado de 
participação. 

 

 

PESQUISA 

Participação em projetos de 
iniciação científica e de pesquisa 
institucional 

40h Relatório do Professor 
Orientador 

Artigos publicados em revistas 20h Cópia do artigo 
publicado. 

Apresentação de trabalhos em 
eventos científicos 

10h Certificado de 
participação e cópia 
de trabalho 
apresentado 

Participação em concursos de 
monografias 

20h Monografia elaborada 

 

 

 

 

ATIVIDADES 
CULTURAIS, 
ARTÍSTICAS, 
SOCIAIS E DE 

GESTÃO 

Participação como representante 

estudantil no Colegiado de 

Curso, CPA, representante de 

turma e nos Colegiados 

Superiores desta IES;  

10h por 
semestre, 

não 
excedendo 
40h total 

Declaração de 
participação emitida 
pela coordenação 

Participação em eventos 
culturais relevantes, na área do 
curso, ou em atividades de 
cunho social  

10h Atestado de presença 
e apresentação de 
relatório sintético 

 

Visitas técnicas / saídas de 

campo.  

 
5h 

Atestado de 
participação emitido 
pelo professor 
responsável 

Participação como ouvinte em 
defesas de Trabalho de 
Conclusão de Curso, 
dissertação de Mestrado e tese 
de Doutorado 

 
2 a 4h 

Atestado de presença 
e apresentação de 
relatório 

Participação em projetos sociais 
(responsabilidade social e 

4h a 10h Declaração do 
responsável pelo 
projeto 
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integradores) 

Cursos de Língua Estrangeira 
Moderna 

30h Boletim com 
aprovação do 
estudante 
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ANEXO L - ESTÁGIO SUPERVISIONADO  
 

RESOLUÇÃO Nº 02/2015 

 

CRITÉRIOS DE NORMATIZAÇÃO DO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO  

DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO  

                   

                        O DIRETOR GERAL, PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR, 

órgão máximo de deliberação didático-científico da Faculdade LS, no uso de suas 

atribuições legais, considerando o que consta regimento interno resolve:  

Aprovar o Regulamento do Estágio Curricular Supervisionado dos Cursos de 

Graduação da Faculdade LS, considerando: 

- O disposto na Lei nº 11.788/08, que trata do estágio dos estudantes; 

- O que preconiza as Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos superiores quanto 

ao Estágio Supervisionado; 

- O disposto no Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e o Plano Desenvolvimento 

Institucional (PDI) da Faculdade LS. 

Publique-se e cumpra-se. 

  

                                                                                      Brasília, 19 de janeiro de 2015 

 

 

 

 

LUIZ ANTÔNIO DE FRANÇA 

Presidente do Conselho Superior 
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ANEXO DA RESOLUÇÃO DO CONSUP, PUBLICADA PELO OFÍCIO DIR Nº. 02/2015 

REGULAMENTO DO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

 

Dispõe sobre o regulamento do Estágio 

Supervisionado dos cursos de Graduação. 

 

 

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º O estágio curricular supervisionado, doravante denominado apenas de 

estágio, compreende uma estratégia de profissionalização que complementa o 

processo ensino-aprendizagem do estudante do ensino superior. 

Art. 2º Considera-se estágio curricular as atividades de aprendizagem social, 

profissional e cultural, proporcionadas ao estudante pela participação em situações 

reais de vida e trabalho de seu meio, sendo realizada na comunidade em geral ou 

junto a pessoas jurídicas de direito público ou privado, sob responsabilidade e 

coordenação da instituição de ensino. 

Parágrafo único. O estágio consiste na fase de preparação do estudante para 

ingresso no mercado de trabalho, desenvolvendo atividades que se inter-relacionam 

e integram a formação acadêmica com a atividade prática profissional. 

Art. 3º As atividades desenvolvidas ao longo do estágio são consideradas 

atividades pré-profissionais, executadas em situações reais de trabalho, sendo este 

um processo interdisciplinar avaliativo e criativo, destinado a articular teoria e 

prática. 

Art. 4º Os cursos de graduação, da Faculdade LS deverão exigir, como parte de 

suas estruturas curriculares, um Estágio Curricular Supervisionado, conforme 

estabelecido por lei. 

§ 1º As atividades desenvolvidas pelo estudante ao longo do Estágio deverão ser 

condizentes com as áreas de conhecimento referentes ao seu curso, priorizando o 

exercício da interdisciplinaridade. 
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§ 2º Deverão ser respeitadas as peculiaridades e a natureza de cada curso, 

expressas nos objetivos apresentados na correspondente proposta pedagógica. 

§ 3º De igual modo se constitui a carga horária do estágio curricular, ou seja, 

obedecerá a proposta pedagógica de cada curso de graduação da Faculdade LS 

conforme consta no caput deste regulamento. 

Art. 5º As partes integrantes desse processo, em especial a instituição de ensino e 

a unidade concedente do estágio, devem zelar pelo fiel cumprimento da legislação 

em vigor, resguardando o estudante quanto ao emprego de sua força de trabalho 

fora das características de aprendizagem e formação profissional, situação esta que 

descaracteriza a condição de estágio e remete à utilização irregular de 

colaboradores sem encargos trabalhistas. 

 

CAPÍTULO II – DOS OBJETIVOS DO ESTÁGIO 

 

Art. 6º O estágio curricular tem como objetivos: 

I - contribuir com o desenvolvimento de habilidades e competências relacionadas à 

formação acadêmica e profissional, compreendendo a realidade estudada de modo 

integrado e sistêmico; 

II - proporcionar elementos que contribuam para o desenvolvimento da capacidade 

crítica do estudante frente aos contextos e suas especificidades; 

III - desenvolver a habilidade de relacionamento humano, comunicação interpessoal, 

resolução de conflitos e de interpretação da realidade percebida no campo de 

estágio; 

IV - conceder aos estudantes condições de aplicar, na prática, o embasamento 

técnico e teórico construído ao longo de cada curso; 

V - contribuir com a inserção do estudante na sociedade e no mercado de trabalho, 

considerando os aspectos éticos, a postura pessoal e profissional inerentes ao 

desempenho da profissão; 

VI - inspirar a capacidade de realização do estudante por meio do uso das 

tecnologias e metodologias adotadas no cotidiano profissional; 
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VII - incentivar a liderança e/ou empreendedorismo dos estudantes; 

VIII - ampliar a integração instituição de ensino, unidades concedentes e estudantes 

estagiários visando gerar benefícios e ganhos de eficiência entre os participantes, 

motivando o desenvolvimento dos estágios curriculares. 

 

CAPÍTULO III – DOS TIPOS DE ESTÁGIO 

 

Art. 7º Os estágios curriculares podem ser obrigatório ou não-obrigatório. 

§ 1º Caracteriza-se como estágio curricular obrigatório aquele que consta na matriz 

curricular do curso, sendo a sua realização condição obrigatória para a 

integralização do curso e posterior colação de grau e obtenção do diploma. 

§ 2º O estágio curricular não-obrigatório é realizado por opção do estudante e 

deverá ser compreendido como atividade complementar, articulada ao processo de 

formação acadêmico-profissional, seguindo a proposta pedagógica de cada curso. 

 

Seção I – Do estágio curricular obrigatório 

Art. 8º O estágio curricular obrigatório terá como base as orientações das Diretrizes 

Curriculares Nacionais de cada curso em vigor. 

§ 1º O estágio deverá ocorrer necessariamente em áreas ou departamentos 

inerentes à sua formação acadêmica, ou seja, deverá estar diretamente relacionado 

com o curso de graduação. 

§ 2º Cada curso da Faculdade LS, respeitando suas especificidades e o seu Projeto 

Pedagógico de Curso, determinará o seu próprio regulamento de estágio 

supervisionado curricular obrigatório. 

 

Seção II – Do estágio curricular não-obrigatório 

Art. 9º Quanto ao estágio curricular não-obrigatório: 

I- Mesmo não sendo obrigatório, este estágio não poderá estar desvinculado do 

curso frequentado pelo estudante. 
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II- O estudante poderá desenvolver o estágio não-obrigatório em qualquer época do 

curso, respeitando a legislação em vigor e o presente regulamento. 

III- Ficará a critério de cada coordenação de curso, por intermédio de sua proposta 

Pedagógica, fixar as horas que poderão ser aceitas como Atividades 

Complementares. 

 

CAPÍTULO IV- DO PROGRAMA DE ESTÁGIO E FORMA DE EXECUÇÃO 

 

Art. 10º O Estágio Curricular Obrigatório ou Optativo compreende: 

I - reconhecimento do Campo de Estágio pela Faculdade LS; 

II - assinatura do Termo de Convênio entre a instituição de ensino: Faculdade LS e 

o Campo de Estágio – UNIDADE CONCEDENTE; 

III – formalização do Termo de Compromisso, cujo documento estabelece o 

compromisso do estudante estagiário com a Unidade Concedente; 

IV – contratação, por parte da instituição de ensino, do respectivo Seguro de 

acidentes pessoais; 

V - acompanhamento pela Coordenação de curso; 

VI - supervisão da Coordenação de Estágios; 

VII – vinculação das atividades de estágio com o campo de formação profissional do 

estudante;  

Art. 11º Para formalizar a oportunidade de estágio, são imprescindíveis dois 

instrumentos: o Termo de Convênio e o Termo de Compromisso de Estágio. 

§1.º Termo de Convênio é o contrato firmado entre a instituição de ensino e pessoas 

jurídicas de direito público e privado necessário para a caracterização e definição do 

estágio curricular 

I – o Termo de Convênio deverá ser periodicamente reexaminado, 

II – no Termo de Convênio estarão acordadas todas as condições de realização 

daquele estágio. 
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§2.º Termo de Compromisso de Estágio é o contrato celebrado entre o estudante e 

a parte concedente da oportunidade do estágio curricular, com a interveniência da 

instituição de ensino e constituirá comprovante exigível pela autoridade competente 

da inexistência de vínculo empregatício, devendo este mencionar necessariamente 

o Termo de Convênio de que trata o parágrafo anterior. 

§3.º Poderá ser dispensada a formalização do Termo de Convênio quando a própria 

instituição de ensino for a unidade concedente do estágio, sendo contudo, 

obrigatório a elaboração do Termo de Compromisso de Estágio, no qual estarão 

expressas as obrigações de cada parte. 

 

CAPÍTULO V - DAS PARTES E INSTRUMENTOS INTEGRANTES 

 

Art. 12º São partes integrantes do Programa de Estágio da Faculdade: 

I - Coordenação Pedagógica de Curso; 

II - Coordenação de Estágios; 

III - Professor orientador; 

IV - Estudante estagiário; 

V - Campo de estágio - Supervisor de estágio. 

Art. 13º A formalização e o desenvolvimento do Estágio requerem os seguintes 

instrumentos: 

I - Termo de convênio; 

II - Termo de compromisso incluindo o seguro de acidentes pessoais; 

III - Plano de estágio e/ou Relatório de atividades; 

IV - Ficha de avaliação elaborada pelo supervisor de estágio (unidade concedente); 

V - Regulamento de Estágio. 
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Parágrafo único. O trabalho ou projeto que estabelecerá a conclusão do estágio 

curricular obrigatório ou a comprovação do estágio curricular não-obrigatório será 

estabelecido pela  coordenação obedecendo a proposta pedagógica do curso. 

 

Seção I - Da Coordenação Geral De Estágios 

Art.14º A coordenação dos estágios ficará sob a responsabilidade de um(a) 

professor(a) legalmente designado(a) entre o corpo docente da Faculdade LS. 

Art. 15º Compete à Coordenação de Estágios: 

I - formalizar os Campos de Estágio contatados pelos estudantes; 

II - manter contato com os campos de estágio para expor a sistemática dos Estágios 

da Faculdade LS, observando suas particularidades; 

III - propor convênios junto aos Campos de Estágio e providenciar os instrumentos 

jurídicos necessários; 

IV - receber das Coordenações de Curso os planos semestrais de Estágio; 

V - responsabilizar-se pelo arquivo de todos os documentos que dizem respeito ao 

estágio; 

VI - cumprir e zelar pelo cumprimento das normas do Estágio; 

VII - verificar, junto ao mercado, oportunidades de estágio para os estudantes; 

VIII - sugerir junto às Coordenações de Curso, projetos e trabalhos interdisciplinares 

que envolvam vários cursos de graduação da Faculdade LS; 

IX - articular e promover a socialização das experiências de estágio. Seminários e 

outros fóruns poderão ser oferecidos para discutir dificuldades e oportunidades 

relacionadas a esta fase da formação acadêmico-profissional. 

Parágrafo único. As áreas de estágio oferecidas deverão obrigatoriamente condizer 

com o Projeto Pedagógico do Curso. 

 

Seção II - Da Coordenação de Curso 
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Art. 16º A Coordenação de Estágio será acompanhada pelos coordenadores de 

curso cujas atribuições são as que seguem: 

I - aprovar os professores-orientadores de estágio para o semestre letivo vigente; 

II - apresentar a proposta de regulamentação de estágio ao colegiado de curso para 

sua aprovação; 

III - acompanhar as atividades dos professores-orientadores de estágios; 

IV – apresentar aos estudantes os trabalhos necessários para a validação do 

estágio; 

IV - supervisionar o cumprimento da legislação em vigor; 

 

Seção III - Do Professor orientador de Estágio 

Art. 17º A orientação de estágio é uma atividade docente relacionada à prática 

profissional do estagiário, compreendendo desde o acompanhamento pedagógico 

ao longo do estágio até a conclusão final. 

Art. 18º Os professores-orientadores serão selecionados conforme sua formação e 

suas experiências profissionais e direcionados ao acompanhamento dos 

estudantes, de acordo com as áreas de concentração do estudo. 

Art. 19º Compete ao Professor Orientador de Estágios: 

I - aprovar o Plano de Estágio ou trabalho similar preenchido pelo estudante; 

II - orientar o estudante individualmente ou em grupo, na execução do cronograma 

de atividades, bem como observar o seu cumprimento; 

III - responder pela coerência entre as atividades desenvolvidas pelo estagiário e o 

plano; 

IV - acompanhar o estudante no planejamento, desenvolvimento, avaliação e 

elaboração do Relatório Final de Estágio, quando exigido; 

V - participar de reuniões e demais atividades relacionadas a estágio sempre que 

solicitado. 
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VI - apresentar relatório final das atividades de estágio, contendo identificação do 

estagiário, local de realização do estágio, área de estudo, carga horária 

desenvolvida, avaliação e demais observações pertinentes; 

VII - propor a Coordenação de Curso e a Coordenação de Estágio projetos 

alternativos de estágio coerentes com o projeto pedagógico do curso e com a 

realidade observada na sociedade local ou regional, respeitando a legislação 

vigente. 

 

Seção IV- Do Campo de Estágio 

Art. 20º Constituem-se Campos de Estágio as pessoas jurídicas de direito público e 

privado. 

Art. 21º Compete ao responsável pelo Campo de Estágio doravante denominado 

Supervisor de estágio: 

I - dar oportunidade ao estagiário para o desenvolvimento de seu Projeto de 

Estágio, contribuindo na qualidade de sua formação pessoal e profissional; 

II - receber o estagiário mediante a apresentação da documentação completa 

constituída pelo Termo de Convênio e do Termo de Compromisso assinados pela 

instituição de ensino; 

III - tomar conhecimento da sistemática de Estágios da Faculdade LS; 

IV - assinar ou encaminhar para assinatura o Convênio e o Termo de Compromisso 

de Estágio, enviados pela instituição de ensino; 

V - situar o estagiário na estrutura da organização, fornecendo informações sobre as 

normas internas e seu funcionamento; 

VI - determinar as áreas de atuação do estagiário; 

VII – nomear, se for o caso, um colaborador para atuar efetivamente no 

acompanhamento da atuação do estagiário; 

VIII – contribuir para a plena avaliação do estagiário. 

 

Seção V- Do Estagiário 
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Art. 22º Estará habilitado à realização do Estágio o estudante que tiver cumprido 

todas as exigências previstas na regulamentação do Estágio Curricular 

Supervisionado do Curso: 

I. O estudante é responsável por buscar os meios que possibilitem a realização do 

estágio curricular. 

II. O estudante para participar do programa de estágio deverá estar devidamente 

matriculado e em dia com suas obrigações acadêmicas. 

Art. 23º São atribuições do estagiário: 

I - cumprir o cronograma de orientação do Estágio Curricular Supervisionado; 

II - tomar conhecimento da política de estágio da Faculdade LS e da sua 

sistemática; 

III - escolher Campo de Estágio pertinente, quando o regulamento do curso der 

abertura de escolha; 

IV - fornecer à Coordenação de Estágio os dados relativos ao Campo de Estágio 

escolhido, para a lavratura de convênio; 

V - observar o campo de Estágio e participar das atividades nele desenvolvidas; 

VI - respeitar as normas e peculiaridades do Campo de Estágio; 

VII - elaborar Projeto de Estágio ou trabalho similar e submetê-lo a aprovação do 

Professor Orientador; 

VIII - submeter-se à avaliação do desempenho de seu estágio. 

Art. 24º Compete ao estudante estagiário: 

I - agir conforme a ética profissional, respeitando as características e normas 

existentes no Campo de Estágio e também na Faculdade LS; 

II - informar-se sobre as atividades de estágio, buscando oportunidades para a sua 

realização, atendendo às condições estabelecidas pela Faculdade LS. 

III - assinar o Termo de Compromisso de Estágio com o Campo de Estágio, tendo 

como interveniente Faculdade LS; 
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IV - observar o cronograma de atividades determinado pela coordenação e cumpri-

lo; 

V - comparecer a reunião convocada pelo orientador; 

VI - participar das reuniões e outras atividades para as quais for convocado tanto no 

Campo de Estágio quanto na Faculdade LS; 

VII - entregar ao professor-orientador, nas datas estipuladas, os relatórios parciais 

com a descrição das atividades desenvolvidas no período, sempre que solicitado. 

VIII - entregar ao professor-orientador, no prazo estabelecido, o Relatório Final 

impresso e encadernado. O descumprimento deste requisito implica na reprovação 

do estudante. 

IX - cumprir este regulamento e as demais as determinações referentes ao Estágio 

Supervisionado. 

 

CAPÍTULO VI -  DO DESLIGAMENTO 

 

Art. 25º O estudante estagiário será desligado do estágio supervisionado: 

I – ao término do estágio; 

II – se comprovada insuficiência na avaliação de desempenho; 

III – a pedido do próprio estudante; 

IV – em decorrência do descumprimento de uma das cláusulas constantes do termo 

de Convênio ou do Termo de Compromisso. 

Parágrafo único. No caso do estagiário manifestar desejo de desligar-se do campo 

de estágio, o mesmo deverá apresentar uma comunicação por escrito com 

antecedência de 05 (cinco) dias. 

 

CAPÍTULO VII - DA AVALIAÇÃO 

 



 
 

PLANO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
Credenciamento: Portaria Nº 2.552 de 15/07/2005 publicada no DOU de 19/07/2005 
Recredenciamento: Portaria Nº 1415 de 06/12/2016, publicada no DOU de 07/12/20 

508 
 

www.ls.edu.br/faculdade 
 

 

Art. 26º O estudante estagiário será avaliado durante todo o programa de estágio. A 

avaliação do desempenho do Estagiário será efetuada pelo professor Orientador de 

Estágio, considerando as atividades desenvolvidas pelo estudante no período, bem 

como o cumprimento das condições estabelecidas e acordadas. 

Art. 27º A avaliação final do estudante no Estágio Supervisionado Obrigatório estará 

condicionada às habilidades e competências previstas no Projeto Pedagógico de 

seu curso, considerando o perfil desejado do egresso. 

§1.º Além do Professor Orientador, o Supervisor no Campo de Estágio também 

contribuirá com a avaliação do estagiário. 

§2.º Serão considerados os seguintes critérios: clareza, precisão, objetividade, 

consistência, cumprimento do cronograma, dentre outros. 

§3.º Para o registro da avaliação serão empregadas Fichas de Avaliação do 

Estágio. 

Art. 28º As atividades do Estágio supervisionado obrigatório e o Trabalho de 

Conclusão de Curso poderão ser articuladas. 

Art. 29º O Estágio deverá ser avaliado nos seguintes itens: 

I – prática: desempenho do estudante no Estágio Supervisionado Obrigatório; 

II – teoria: trabalho de Conclusão do Estágio Supervisionado Obrigatório ou 

qualquer outro trabalho constante da proposta pedagógico de cada curso. 

Art. 30º O cumprimento efetivo das horas de estágio é condição ‗sine qua non‘ para 

aprovação nos estágios. 

Art. 31º Não caberão, nos estágios, Exame Parcial e Final. 

Parágrafo único. Reprovado na avaliação do estágio supervisionado, o estudante 

deverá repetir o programa em novo semestre letivo, considerando que as atividades 

de estágio não são recuperáveis por meio de provas. 

Art. 32º Ao longo do estágio supervisionado deficiências de formação acadêmica 

são evidenciadas. As deficiências e distorções percebidas devem ser registradas 

pelo professor-orientador, servindo de feedback para o coordenador pedagógico e 

coordenação de estágios. Estas informações serão objeto de análise e pesquisa 

buscando sempre a melhoria do processo ensino-aprendizagem. 
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Art. 33º O acadêmico empregador ou sócio de uma empresa cuja área de atuação 

seja compatível com o curso em questão poderá ser dispensado do estágio desde 

que apresente o respectivo contrato social e o cartão do CNPJ da referida empresa 

atestando sua atuação de gestor da mesma. Esta dispensa será deferida pelo 

coordenador pedagógico de curso. 

 

 

CAPÍTULO VIII - DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

 

Art. 34 º Além dos Termos de Convênio e Compromisso de Estágio, são 

necessários outros documentos internos que formalizam o programa de estágio: 

I - Plano de Estágio (de acordo com as propostas pedagógicas de cada curso) 

II - Relatório de atividades de estágio – parcial ou final; 

III - Fichas de avaliação – supervisor do campo de estágio e professor-orientador; 

IV - Regulamento do estágio. 

 

Seção I - Plano de Estágio 

Art. 35º O plano de estágio deverá conter a descrição das atividades individuais a 

serem desenvolvidas pelo estagiário no campo de estágio. 

§1.º O plano de estágio, compreendido como um pré-projeto, apresenta a 

identificação do estudante, o tema do estágio, a área de estudo escolhida, a 

justificativa do tema, o problema a ser estudado e os objetivos do estágio (objetivo 

geral e objetivos específicos). 

§2.º Após a entrega do pré-projeto, a Coordenação de Curso definirá o professor-

orientador 

de acordo com a área de estudo escolhida pelo estudante. 

§3.º O professor-orientador deverá aprovar o Plano de Estágio que contemplará, 

obrigatoriamente, aspectos interdisciplinares. 
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Seção II - Relatório de Atividades de Estágio – parcial ou final. 

Art. 36º O estudante estagiário poderá preencher relatórios de atividades parciais 

descrevendo as atividades desenvolvidas ao longo do estágio, para entregar ao 

professor-orientador nas datas preestabelecidas pelo mesmo. Este documento, 

caso solicitado, subsidiará o relatório final e também será uma referência para a 

avaliação do estágio. 

§1.º O professor-orientador também deverá aprovar o Relatório de Atividades 

ficando incumbido da respectiva avaliação. 

 

Seção III - Ficha de Avaliação – Supervisor do Campo de Estágio e Professor 

Orientador 

Art. 37º Conforme descrito no artigo 26 deste regulamento, o estudante estagiário 

será avaliado ao longo do estágio. As fichas de avaliações visam registrar o 

desempenho do estagiário durante o exercício de suas atividades (prática) e quanto 

à organização e registro dessas atividades no relatório (teoria). Os critérios de 

avaliação serão definidos conforme as peculiaridades de cada curso Contemplados 

na respectiva Proposta Pedagógica. 

 

Seção IV- Regulamento Do Estágio 

Art. 38º Este documento norteará o desenvolvimento do programa de estágio e 

deverá ser conhecido por todas as partes integrantes. Situações não previstas serão 

discutidas entre a Direção Acadêmica, a Coordenação de Estágio e a Coordenação 

Pedagógica do Curso. 

 

CAPÍTULO IX - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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Art. 39º As Coordenações de Curso da Faculdade LS deverão se adaptar às 

normas constantes deste Regulamento, respeitando as especificidades de suas 

propostas pedagógicas. 

 

Art. 40º As Coordenações de Curso deverão elaborar e/ou atualizar, se for o caso, 

seus Regulamentos do Estágio Curricular Supervisionado e enviar cópia para a 

Coordenação de Estágios após análise e aprovação do colegiado de curso. 

Parágrafo único. Este Regulamento entra em vigor na data de sua publicação. 

Revogam-se as disposições em contrário. 

 

 

Brasília  – DF, 19 de janeiro de 2015. 

 

 

 

LUÌZ ANTÔNIO DE FRANÇA 
Presidente do Conselho Superior 
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ANEXO M - SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ACADÊMICO 
 

RESOLUÇÃO Nº 05/2016 

                    

CRITÉRIOS DE NORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO 

ACADÊMICO 

 

O Diretor Geral Faculdade LS, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, 

representando o Conselho Superior e em cumprimento à deliberação da  reunião. 

RESOLVE: 

Art. 1º - Aprovar o processo de Avaliação de Aprendizagem, dos Cursos da Faculdade LS, 

conforme Anexo Nº I deste instrumento regulamentar. 

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogadas as disposições contrárias. 

 

 

Brasília, 15 de fevereiro de 2016. 

 

  

 

 

 

 

 

LUIZ ANTÔNIO DE FRANÇA 

Presidente do Conselho Superior 
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ANEXO DA RESOLUÇÃO DO CONSUP, PUBLICADA PELO OFÍCIO DIR Nº. 05/2016 

REGULAMENTO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ACADÊMICO  

 

 

Art 1º Em conformidade com o Regimento Interno da Faculdade LS,  fica estabelecido  

que numa disciplina de duração semestral os elementos de avaliação serão definidos 

entre 02(dois) e 04(quatro), podendo variar de O (zero) a 10 (dez), conforme carga 

horária da disciplina, a saber: disciplinas com carga horária entre 40 e 60 horas, 02 

(duas) avaliações; disciplinas com carga horária entre 80 e 120 horas, 03 (três) 

avaliações; disciplinas com carga horária superior a 120 horas, 04 (quatro) 

avaliações. 

 

Art 2º A média do aluno será obtida pela média aritmética simples das avaliações, 

computando-se o resultado da seguinte forma, desde que atendido o requisito mínimo de 

frequência: 

a) Se o discente obtiver média igual ou superior a 6,0 (seis) pontos estará 

aprovado na disciplina; 

 

Art. 3º A operacionalização da avaliação deverá seguir os seguintes critérios: 

§ 1º É exigido, no mínimo, uma avaliação escrita, elaborada de forma contextualizada 

e problematizadora, contendo questões objetivas e 20% das questões sendo de 

caráter subjetivas. 

§ 2º As provas deverão ser realizadas: individual, presencial e sem consulta. 

 

Art. 4º As avaliações são denominadas: A1, A2, A3 e A4 

 

Art. 5º Os critérios de avaliação utilizados no processo avaliativo precisam ficar 

claros no plano de Ensino e Aprendizagem, sendo necessária sua apresentação e 

discussão com os alunos; 

 

Art. 6º A avaliação do aproveitamento escolar far-se-á por meio do acompanhamento 

contínuo do aluno e dos resultados por ele obtidos nas provas, nos testes, nos 

exercícios escolares e na participação em atividades complementares de ensino, 
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incluindo: Iniciação Científica, extensão, seminários, simpósios, congressos, 

monitoria e demais atividades de cunho pedagógico. 

§ 1°. Compete ao professor da disciplina elaborar os exercícios escolares e 

determinar trabalhos, bem como julgar-lhes os resultados. 

§ 2°. Os exercícios escolares visam à avaliação progressiva do aproveitamento do 

aluno e constam de trabalhos escritos, seminários, provas e outras formas de 

verificação, previstas no plano de Ensino e Aprendizagem da disciplina.  

 

Art. 7º A frequência às aulas e demais atividades escolares, permitida apenas aos 

matriculados,  é obrigatória. 

§ 1º. Independentemente dos demais resultados obtidos, é considerado reprovado na 

disciplina o aluno que não obtenha frequência mínima de 75% (setenta e cinco por 

cento) nas aulas e demais atividades programadas. 

§ 2º. A verificação, o registro e o controle da frequência são de responsabilidade do 

professor. 

§ 3º. Não haverá abono de faltas, sendo adotado o regime de exercícios domiciliares, 

nos casos previstos em legislação. 

 

Art. 8º Os resultados de avaliações e as notas finais divulgados através de 

instrumentos próprios serão expressos em notas na escala de zero a dez, sendo 

considerado aprovado o aluno que obtiver, no mínimo, nas avaliações periódicas, 

média final 6,0 (seis vírgula zero). 

§ 1º. Ao final de cada período letivo, será atribuída ao aluno, em cada disciplina 

regularmente cursada, uma média final para registro em seu Histórico Escolar.  

§ 2º. Ao aluno que deixar de realizar qualquer prova, pode ser concedida segunda 

oportunidade desde que requerida no prazo de 72 (setenta e duas) horas, arcando 

com o ônus financeiro decorrente, exceto nos casos previstos em lei.  

§ 3º. O aluno que deixar de se submeter à avaliação fica sem nota até a realização 

da Segunda Chamada, previamente estabelecida em Calendário Escolar. Para as 

demais avaliações (provas práticas e trabalhos) que não forem realizadas pelo aluno 

é atribuída a nota O (zero). 

§ 4º. É de direito do aluno a revisão de provas regulares, cabendo ao professor fazer 

a correção e revisão das provas, em sala de aula, no dia da entrega das mesmas ou 

em horário acordado entre professor e aluno. 

§ 5º. É de direito do aluno o recurso de provas, devendo este ser solicitado na 

Secretaria Acadêmica com as devidas argumentações. 
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§ 6º. Cópia de trabalhos (plágio), seja de colegas, Internet, ou qualquer outra fonte 

apurada, caracteriza-se como fraude e a ela é atribuída nota O (zero). 

Art. 9º Será considerado aprovado na disciplina, sem necessidade da avaliação final, 

o aluno que tiver frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) da 

carga horária da disciplina e tiver alcançado média nas avaliações periódicas, igual 

ou superior a 6,0 (seis vírgula zero). 

Parágrafo único. Os critérios para atribuição das notas das avaliações periódicas e a 

ponderação a fim de se obter a sua média final serão aprovados pelos colegiados do 

curso, observadas as normas fixadas pela Direção Acadêmica .  

 

Art. 10 Deverá realizar a avaliação final o aluno que, tendo frequência igual ou 

superior a 75% (setenta e cinco por cento), não tiver alcançado, nas avaliações 

periódicas, média igual ou superior a 6,0 (seis vírgula zero) na disciplina cursada.  

 

Art. 11 A avaliação final é realizada após o período letivo e visa à avaliação da 

capacidade de domínio do conteúdo trabalhado em cada disciplina durante o 

semestre letivo. 

§ 1º. Após a realização da avaliação final, será aprovado na disciplina o aluno que 

obtiver média final igual ou superior a 6,0 (seis vírgula zero), resultante da média 

aritmética entre a média do semestre e a nota da avaliação final.  

§ 2º. A avaliação final será realizada em prazo não superior a 10 (dez) dias, após a 

publicação da média das avaliações periódicas. 

§ 3º. Será reprovado em qualquer disciplina em que estiver matriculado o aluno que: 

I - não cumprir a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) da carga 

horária da disciplina, independentemente do resultado do desempenho escolar;  

II - ao final do período letivo e após a realização da avaliação final obtiver média final 

inferior a 6,0 (seis vírgula zero). 

 

Art. 12  O aluno reprovado por não ter alcançado a frequência, ou as notas mínimas 

exigidas, repetirá a disciplina, observando-se os pré-requisitos da sua matriz 

curricular. 

Brasília, 15 de fevereiro de 2016 

. 

LUIZ ANTÔNIO DE FRANÇA 

Presidente do Conselho Superior 
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ANEXO N – REGULAMENTO DAS ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS – 

APS 

. 

RESOLUÇÃO Nº 03/2018 

 

CRITÉRIOS DE NORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES  

PRÁTICAS SUPERVISIONADAS – APS 

                    

                        O DIRETOR GERAL, PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR, 

órgão máximo de deliberação didático-científico da Faculdade LS, no uso de suas 

atribuições legais, considerando o que consta regimento interno resolve:  

aprovar o Regulamento o regulamento do Núcleo de Extensão Faculdade LS, 

considerando: 

 

a) A  Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, no Parecer CNE/CES nº 575, de 

04 de abril de 2001, no Parecer CNE/CES nº 261, de 09 de novembro de 

2006, e na Resolução CNE/CES nº 3, de 02 de julho de 2007  as  Atividades 

Práticas Supervisionadas (APS), foram  regulamentadas e normatizadas 

b) a necessidade de se regulamentar e homogeneizar os procedimentos 

 a serem adotados para o desenvolvimento e assentamentos acadêmicos das 

APS,  

c) as necessidades apontadas pelo Colegiado de Coordenação de 

Cursos e pelo Comisso Permanente de Avaliação - CPA de homologar regras 

para o cumprimento das atividades Praticas Supervisadas.; 

d) o que dispõem os Projetos Desenvolvimento Institucional – PDI da 

 Faculdade LS. 

                      

   Publique-se e cumpra-se. 

 

Brasília, 20 de Fevereiro de 2018.  

 

 

LUIZ ANTÔNIO DE FRANÇA 

Presidente do Conselho Superior 
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ANEXO DA RESOLUÇÃO DO CONSUP, PUBLICADA PELO OFÍCIO DIR Nº. 03/2018 

REGULAMENTO DAS ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS DA 

FACULDADE LS 

 

Capítulo I 

DA LEGISLAÇÃO 

Art. 1º. O presente Regulamento estabelece as Atividades Práticas Supervisionadas 

da FACULDADE LS, obedecendo ao disposto na Lei no  9.394, de 20 de dezembro 

de 1996, no Parecer CNE/CES nº 571, de 04 de abril de 2001, no Parecer 

CNE/CES nº 261, de 09 de novembro de 2006, e na Resolução CNE/CES nº 3, de 

02 de julho de 2007. 

Capítulo II 

DAS FINALIDADES 

Art. 2º. As APS constituem parte da carga horária das disciplinas às quais se 

vinculam. 

 

Art. 3º. As Atividades Práticas Supervisionadas (APS) são atividades acadêmicas 

desenvolvidas sob a orientação, supervisão e avaliação de docentes e realizadas 

pelos discentes em horários diferentes daqueles destinados às atividades 

presenciais. 

§1º – São consideradas atividades presenciais as atividades realizadas com a 

presença de docentes e discentes. 

§2º – As APS devem ser previstas nos Projetos Pedagógicos dos Cursos e devem 

estar incorporadas à carga horária das disciplinas dos cursos. 

§3º – As APS comporão a carga horária das disciplinas acompanhado das 

atividades teóricas presenciais, as atividades práticas presenciais e as atividades à 

distância, quando houver. 
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§4º – As APS não são acrescidas na carga horária do docente e não são realizadas 

nos horários das atividades presenciais, visto que são atividades acadêmicas 

desenvolvidas pelos discentes em horários diferentes daqueles destinados às 

atividades presenciais. 

§5º – As APS não podem ser utilizadas para reposição de aulas presenciais não 

ministradas pelos docentes. 

Art. 4º. Para efeitos desse Regulamento, podem ser consideradas Atividades 

Práticas Supervisionadas (APS): atividades de campo, visitas técnicas e viagens de 

estudos, atividades em biblioteca, atividades em laboratório, desenvolvimento de 

projetos de iniciação científica, desenvolvimento de trabalhos acadêmicos e 

científicos. Estudos de casos, estudos dirigidos presenciais e não presenciai, 

experimentos, oficinas, pesquisas, práticas de ensino seminários, trabalhos 

individuais e em grupo, Trabalhos individuais e em grupo, Grupos de estudos, 

Works shop,  Projeto de Transversalização, e atividades específicas dos cursos de 

licenciatura, dentre outras. 

§1º – As APS devem ser detalhadas nos Planos de Ensino das disciplinas e 

aprovadas pela Coordenação de Curso, cabendo a esse o acompanhamento 

dessas atividades.  

§2º – O docente da disciplina e a Coordenação de Curso proporcionarão acesso 

dos discentes aos ambientes da instituição, quando as APS devam ser 

desenvolvidas obrigatoriamente nestes ambientes. 

§3º – As APS são atividades acadêmicas desenvolvidas sob a orientação, 

supervisão e avaliação de docentes, não cabendo o seu aproveitamento como 

Atividades Complementares. 

§4º – As APS devem ser registradas no Diário de Classe, conforme procedimentos 

apresentados em instrução normativa específica. 

Art. 5º. As Atividades Práticas Supervisionadas (APS) devem limitar-se ao 

percentual de 20% da carga horária da disciplina, exceto no caso de disciplinas em 

que a necessidade prática justifique percentual maior. 
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Capítulo III 

DA SUPERVISÃO E AVALIAÇÃO 

Art. 6º. Cabe aos docentes responsáveis pelas APS supervisionar e avaliar o 

desempenho dos alunos. 

Art. 7º. No início de cada período letivo, a Coordenação do Curso acompanhado do  

Colegiado discutirá  as APS que serão desenvolvidas ao longo do semestre e as 

datas de realização das avaliações. 

Capítulo IV 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 8º. Art. 9º. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação, em conjunto 

com a Direção da IES ao qual se subordina o Curso, ouvidas as partes 

interessadas. 

Art. 9º. O presente Regulamento entra em vigor após a sua aprovação pelos órgãos 

colegiados superiores da Instituição. 

 

Brasília, 20 de Fevereiro de 2018.  

 

 

LUIZ ANTÔNIO DE FRANÇA 

Presidente do Conselho Superior 
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ANEXO O – REGULAMENTO DO COLEGIADO 
 

 

RESOLUÇÃO Nº 01/2014 

 

CRITÉRIOS DE NORMATIZAÇÃO DO COLEGIADO DE CURSO 

                    

                        O DIRETOR GERAL, PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR, 

órgão máximo de deliberação didático-científico da Faculdade LS, no uso de suas 

atribuições legais, considerando o que consta regimento interno resolve:  

Aprovar o Regulamento do Regulamento de Colegiado De Curso 

- O disposto no Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e o Plano Desenvolvimento 

Institucional (PDI) da Faculdade LS. 

Publique-se e cumpra-se. 

  

                                                                                Brasília, 20 de novembro de 2014 

 

 

 

LUIZ ANTÔNIO DE FRANÇA 

Presidente do Conselho Superior 
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ANEXO DA RESOLUÇÃO DO CONSUP, PUBLICADA PELO OFÍCIO DIR Nº. 01/2014 

REGULAMENTO DO COLEGIADO DE CURSO 

 

Dispõe sobre o regulamento de colegiado  

de curso da Faculdade LS 

 

 

A Direção Geral, no uso de suas atribuições, resolve: aprovar o Regulamento do 

funcionamento dos Colegiados de curso conforme disposto no Regimento Interno da 

Faculdade LS. 

 

CAPÍTULO I: DA NATUREZA, DA FINALIDADE E DA COMPOSIÇÃO DO 

COLEGIADO DE CURSO 

 

Art. 1º. É um órgão consultivo em matéria administrativa e disciplinar e deliberativo 

em matéria didático-científica. 

 

Art. 2º. Tem por finalidade acompanhar a implementação do Projeto Pedagógico do 

Curso; discutir temas ligados ao curso; planejar e avaliar as atividades acadêmicas 

do curso. 

 

Art. 3º. É composto por: 

I - o Coordenador do Curso, que o preside; 

II - cinco representantes do corpo docente do curso, sendo três escolhidos pelo 

Diretor e dois pelos seus pares, indicados em lista tríplice, com mandato de um ano, 

podendo haver recondução; 

III - um representante do corpo discente, indicado pelo Diretório, ou Centro 

Acadêmico do Curso, com mandato de um ano, sem direito a recondução.  

 

CAPÍTULO II: DAS COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES 

SEÇÃO I - DAS COMPETÊNCIAS DO COLEGIADO DE CURSO 
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Art. 4º. Compete ao Colegiado de Curso: 

I - deliberar sobre o projeto pedagógico do curso, atendidas as diretrizes curriculares 

nacionais e as normas fixadas pelo CONSUP; 

II - deliberar sobre os programas e planos de ensino das disciplinas, ou unidades 

curriculares; 

III - emitir parecer sobre os projetos de ensino, iniciação científica, e de 

extensão que lhe forem apresentados, para decisão final do CONSUP; 

IV - pronunciar-se, em grau de recurso, sobre aproveitamento e adaptação de 

estudos, assim como sobre aceleração e recuperação de estudos; 

V - opinar, quando consultado, sobre admissão, promoção e afastamento de seu 

pessoal docente; 

VI - aprovar o plano e o calendário anual de atividades do Curso, elaborado pelo 

Coordenador; 

VII - promover a avaliação periódica do curso; e 

VIII - exercer as demais competências que lhe sejam previstas em lei e neste 

Regimento. 

 

SEÇÃO II - DAS ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE 

 

Art. 5º. São atribuições do Presidente, além de outras expressas neste 

Regulamento, ou que decorram da natureza de suas funções: 

I. quanto às sessões do Colegiado de Curso: 

a) presidir as reuniões; 

b) cumprir e fazer cumprir este Regulamento; 

c) manter a ordem; 

d) submeter à apreciação e à aprovação do Colegiado a ata da reunião 

anterior; 

e) anunciar a pauta e o número de membros presentes; 

f) conceder a palavra aos membros do Colegiado e delimitar o tempo de seu 

uso; 
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g) decidir as questões de ordem; 

h) submeter à discussão e, definidos os critérios, à votação a matéria em 

pauta e anunciar o resultado da votação; 

i) fazer organizar, sob a sua responsabilidade e direção, a pauta da reunião 

seguinte e anunciá-la, se for o caso, ao término dos trabalhos; 

j) convocar reuniões extraordinárias e solenes; 

k) dar posse aos membros do Colegiado; 

l) julgar os motivos apresentados pelos membros do Colegiado para justificar 

sua ausência às sessões. 

 

II. quanto às publicações: 

a) baixar comunicados e editais; 

b) ordenar a matéria a ser divulgada. 

 

SEÇÃO III – DAS ATRIBUIÇÕES DO SECRETÁRIO DO COLEGIADO 

 

Art. 6º. São atribuições do secretário: 

a) proceder com a convocatória das reuniões; 

b) redigir a ata das reuniões; 

c) ler a ata das reuniões. 

 

CAPÍTULO III: DO FUNCIONAMENTO DO COLEGIADO DE CURSO 

 

Art. 7º. O Colegiado de Curso reúne-se ordinariamente 2 (duas) vezes a cada 

semestre  e, extraordinariamente, a qualquer tempo, quando convocado pelo seu 

Presidente, por sua própria iniciativa ou a requerimento de, no mínimo 1/3 (um 

terço) de seus membros. 
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§ 1º A convocação é feita por escrito, mediante edital, com antecedência 

mínima de 72 (setenta e duas) horas. 

§ 3º Em caso de urgência, a critério do Presidente do Colegiado, a 

convocação pode ser feita com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) 

horas. 

§ 4º A ausência de representantes de determinada categoria não impede o 

funcionamento do Colegiado, nem invalida as decisões. 

 

Art. 8º. O comparecimento dos membros às reuniões do Colegiado de Curso 

prevalece a qualquer outra atividade acadêmica, o comparecimento dos membros 

às reuniões do Colegiado de Curso, vedada qualquer forma de representação. 

§ 1.º A ausência de membros a 2 (duas) reuniões consecutivas ou a 4 

(quatro) alternadas no mesmo período letivo pode acarretar a perda do 

mandato. 

§ 2.º A cessação do vínculo empregatício, bem como afastamentos das 

atividades docentes e, ou técnico-administrativas, independentemente do 

motivo, também acarretam a perda do mandato no respectivo Colegiado. 

 

Art. 9º. Para instalar-se reunião de Colegiado o quorum mínimo para reunião é de 

maioria absoluta, e para aceitação da deliberação é de maioria relativa dos 

presentes. 

§ 1.º O membro do Colegiado que acumula funções ou cargos, para efeito de 

quórum, tanto para a instalação da sessão quanto para deliberar, é 

considerado detentor de 1 (um) voto. 

§ 2.º O Presidente detém apenas, e exclusivamente, o voto de qualidade, em 

caso de empate. 

 

Art. 10º. Verificado o quórum mínimo exigido, instala-se a reunião e os trabalhos 

seguem a ordem abaixo elencada: 

a) informes; 

b) apreciação e votação da ata da reunião anterior; 

c) apresentação da pauta; 



 
 

PLANO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
Credenciamento: Portaria Nº 2.552 de 15/07/2005 publicada no DOU de 19/07/2005 
Recredenciamento: Portaria Nº 1415 de 06/12/2016, publicada no DOU de 07/12/20 

525 
 

www.ls.edu.br/faculdade 
 

 

d) leitura, discussão e votação dos pareceres relativos aos requerimentos 

incluídos na pauta; 

f) encerramento, com eventual designação da pauta da reunião seguinte. 

 Parágrafo único. Mediante aprovação do Plenário, por iniciativa própria ou a 

requerimento de qualquer membro, pode o Presidente inverter a ordem dos 

trabalhos, ou atribuir urgência a determinados assuntos dentre os constantes da 

pauta. 

 

Art. 11. A cada sessão do Colegiado de Curso lavra-se a ata da reunião anterior, 

que, após votada e aprovada, é assinada pelo Presidente, pelo Secretário e pelos 

presentes. 

§ 1.º As atas do Colegiado, após sua aprovação são arquivadas na 

Coordenação do Curso, com livre acesso. 

 

CAPÍTULO IV: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 12. O Colegiado pode propor alterações neste regulamento, por iniciativa do 

Presidente, ou mediante proposta fundamentada dos membros ficando a cargo de 

órgão superior sua aprovação final. 

 

Art. 13. Os casos omissos a este regulamento serão apreciados pelo Colegiado. 

 

 

Brasília – DF, 20 de novembro de 2014. 

 

 

LUIZ ANTÔNIO DE FRANÇA 

Presidente do Conselho Superior 
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 ANEXO P – FORMAS DE INGRESSO DOS ESTUDANTES 
 

 

RESOLUÇÃO Nº 02/2016 

 

CRITÉRIOS DE NORMATIZAÇÃO DAS FORMAS DE INGRESSO DOS ESTUDANTES     

                

                        O DIRETOR GERAL, PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR, 

órgão máximo de deliberação didático-científico da Faculdade LS, no uso de suas 

atribuições legais, considerando o que consta regimento interno resolve:  

Aprovar o Regulamento referente às Formas de Ingresso dos Estudantes da 

Faculdade LS, que passa fazer parte integrante desta Resolução.  

                        

Publique-se e cumpra-se. 

  

  

                                                                                    Brasília, 18 de Janeiro de 2016. 

  

 

 

 

 

  

LUIZ ANTÔNIO DE FRANÇA 
Presidente do Conselho Superior 
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ANEXO DA RESOLUÇÃO DO CONSUP, PUBLICADA PELO OFÍCIO DIR Nº. 02/2018 

REGULAMENTO DAS FORMAS DE INGRESSO DOS ESTUDANTES 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 DO PROCESSO SELETIVO LS 

Art. 1° - O ingresso na faculdade se concretiza por meio de processo seletivo 

o qual se destina a avaliar a formação recebida pelos candidatos no ensino 

médio ou equivalente e a classificá-los dentro do estrito limite das vagas 

autorizadas pelo MEC/INEP. 

Art. 2º - O Processo Seletivo LS é a forma de ingresso mediante aprovação em 

vestibular. Semestralmente, a Faculdade LS realiza vestibular por agendamento em 

período pré-determinado, publicado em edital interno. 

Art. 30 - O processo seletivo abrange conhecimentos comuns às diversas 

formas de escolaridade do ensino médio, não podendo ultrapassar este nível 

de complexidade. 

§ 1º - Os candidatos são avaliados por meio de teste de múltipla escolha, na forma 

disciplinada, e realização de redação dissertativa. 

§ 20 - A classificação é feita pela ordem decrescente dos resultados obtidos, 

sem ultrapassar o limite das vagas fixadas, excluídos os candidatos que não 

obtiverem os níveis mínimos estabelecidos pelas normas regulamentares.  

§ 10 - A classificação obtida é válida para a matrícula no período letivo para o qual 

se realiza a seleção. 

 Art. 4º - O estudante estará dispensado do vestibular mediante apresentação 

do boletim do Exame Nacional do Ensino Médio -ENEM, e sem a necessidade 

de participação no Processo Seletivo LS, respeitado o limite de vagas. Para 
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tanto, é necessário ter feito mais de 450 pontos na prova, e não ter tirado 

nota zero na redação. 

Art. 5º - Portadores de diploma de graduação, conforme legislação vigente e 

disponibilidade de vagas, também poderão ser dispensados do Processo Seletivo 

LS. 

CAPÍTULO II  

 ACESSO POR TRANSFERÊNCIA 

Art. 60 - De acordo com o Regimento Geral da Faculdade LS, a lES aceitará 

transferências de estudantes provenientes de cursos idênticos ou afins, ministrados 

por estabelecimentos de ensino superior, nacional ou estrangeiro, na época prevista 

no calendário acadêmico. 

§ 1º.  As transferências ex-officio dar-se-ão na forma da lei. 

§ 2º. O requerimento de matrícula por transferência é instruído com a 

documentação constante do artigo 59 do Regimento Interno, além do histórico 

escolar do curso de origem, programas e carga horária das disciplinas nele 

cursadas com aprovação, e guia de transferência expedida pela Instituição de 

origem devidamente autenticada. 

§ 30. A documentação pertinente à transferência, necessariamente original, não 

poderá ser fornecida ao interessado, tramitando diretamente entre as Instituições. 

§ 40. A matrícula do estudante transferido só poderá ser efetivada após prévia 

consulta, direta e escrita, da Faculdade à instituição de origem, que 

responderá, igualmente por escrito, atestando a regularidade ou não da 

condição do postulante ao ingresso. 

Art. 7 º - O estudante transferido está sujeito às adaptações curriculares que 

se fizerem necessárias, aproveitados os estudos realizados com aprovação no 

curso de origem, conforme artigo 67 do Regimento Interno.  
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§ 10. O aproveitamento é concedido e as adaptações são determinadas pelo 

Colegiado de Curso, ouvido o professor da disciplina e observadas as 

seguintes e demais normas da legislação pertinente: - as matérias de qualquer 

curso superior, estudadas com aproveitamento em instituição autorizada, 

serão automaticamente reconhecidas, atribuindo-se-lhes os créditos, notas, 

conceitos e carga horária obtidos no estabelecimento de procedência;  

II - o reconhecimento a que se refere o inciso l deste artigo implica a dispensa de 

qualquer adaptação e de suplementação de carga horária; 

III - a verificação, para efeito do disposto no inciso II, esgotar-se-á com a 

constatação de que o estudante foi regularmente aprovado em todas as 

disciplinas correspondentes a cada matéria; 

IV - observando o disposto nos incisos anteriores, será exigido do estudante 

transferido, para integralização do currículo, o cumprimento regular das demais 

disciplinas e da carga horária total; 

V - o cumprimento da carga horária adicional, em termos globais, exigido para 

efeito de integralização curricular, em função do total de horas obrigatórias à 

expedição do diploma da Faculdade. 

§ 2º. Nas matérias não cursadas integralmente, a Faculdade poderá exigir 

adaptação, observados os seguintes princípios gerais: 

I - os aspectos quantitativos e formais do ensino, representados por itens de 

programas, carga horária e ordenação das disciplinas, não devem superpor-

se à consideração mais ampla da integração dos conhecimentos e 

habilidades inerentes ao curso, no contexto da formação cultural e 

profissional do estudante; 

II - a adaptação processar-se-á mediante o cumprimento do plano especial de 

estudo que possibilite o melhor aproveitamento do tempo e da capacidade de 

aprendizagem do estudante; 
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III - a adaptação refere-se aos estudos feitos em nível de graduação, dela 

excluindo-se o processo seletivo e quaisquer atividades desenvolvidas pelo 

estudante para ingresso no curso; 

IV - não estão isentos de adaptação os estudantes beneficiados por lei especial que 

lhes assegure a transferência em qualquer época e independentemente da 

existência da vaga, salvo quanto às matérias com aproveitamento, na forma dos 

itens 1 e II, do § lO deste artigo;  

 

V - quando a transferência se processar durante o período letivo, serão 

aproveitados conceitos, notas, créditos e frequência obtidos pelo estudante na 

Instituição de origem até a data em que se tenha desligado. 

 

Art. 8º - Mediante a apresentação da declaração de vaga emitida pelo 

estabelecimento de destino, a Faculdade concede transferência de estudante nela 

matriculado. 

 

Art. 9º- Aplicam-se à matrícula de diplomados e de estudantes provenientes de 

outros cursos de graduação de faculdade ou de instituições congêneres, as normas 

referentes à transferência 

 

CAPÍTULO III  

Disposições Gerais 

 

Art. 10º - A Secretaria Acadêmica é o setor responsável pelo acompanhamento de 

todos os processos de ingresso dos estudantes. 

 

Art. 11º - A Direção Geral nomeia, a cada Processo Seletivo, uma comissão 

responsável pelo vestibular, sendo a presidente da Comissão a Secretária 

Acadêmica. 
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Art. 12º - Os casos omissos nesse Regulamento serão resolvidos pela Direção 

Geral, e quando oportuno, junto à Secretaria Acadêmica, respeitadas as resoluções 

da lES e a legislação pertinente em vigor. 

 

Art. 13º - Este Regimento entra em vigor na data de sua aprovação. 

 

Brasília, 18 de janeiro de 2016.  

 
 

LUIZ ANTÔNIO DE FRANÇA 

Presidente do Conselho Superior 
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ANEXO Q – NÚCLEO DE EXTENSÃO 
 

RESOLUÇÃO Nº 02/2017  

CRITÉRIOS DE NORMATIZAÇÃO DO NÚCLEO DE EXTENSÃO 

 

                    
                        O DIRETOR GERAL, PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR, órgão 

máximo de deliberação didático-científico da Faculdade LS, no uso de suas atribuições 

legais, considerando o que consta regimento interno resolve:  

Aprovar o Regulamento o regulamento do Núcleo de Extensão Faculdade LS, 

considerando: 

 

a) Os Projetos Pedagógicos dos Cursos mantidos pela Faculdade LS, os quais 

preveem a necessidade de seus estudantes desenvolverem Atividades Complementares, a 

fim de ampliar os horizontes de suas respectivas formações profissionais;  

b) A necessidade de se regulamentar e homogeneizar os procedimentos a serem 

adotados para o desenvolvimento e assentamentos acadêmicos dessas atividades 

extensionistas, consolidando-os em um só documento;  

c) As necessidades apontadas pelo Colegiado de Coordenação de Cursos e pela 

Comissão Própria de Avaliação - CPA de homologar regras para o cumprimento das 

atividades extensionistas; 

d)  E a inclusão de atividades extensionistas na modalidade à distância.  

e) O que preconizam as Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos superiores 

quanto às atividades de extensão; 

          f) O que dispõem os Projetos Pedagógicos dos Cursos mantidos pela Faculdade LS; 

          g) O que dispõem os Projetos Desenvolvimento Institucional – PDI da Faculdade LS; 

          h) A necessidade de se regulamentar os procedimentos a serem adotados para o 

desenvolvimento do Núcleo de Extensão; 

                       Publique-se e cumpra-se. 

Brasília, 20 de Fevereiro de 2017.  

 

 

LUIZ ANTÔNIO DE FRANÇA 

Presidente do Conselho Superior 
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ANEXO DA RESOLUÇÃO DO CONSUP, PUBLICADA PELO OFÍCIO DIR Nº. 01/2014 

REGULAMENTO DO NÚCLEO DE EXTENSÃO 

 

CAPÍTULO I  

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º As atividades desenvolvidas na extensão como processo educativo, cultural 

e científico inter-relacionam o ensino e a pesquisa de forma indissociável, por meio 

de projetos e outras ações de extensão que viabilizam a relação transformadora 

entre estudantes e sociedade, na forma estabelecida por este regulamento.  

 

CAPÍTULO II  

DA FINALIDADE E OBJETIVOS GERAIS 

Art. 2º Tem como finalidade o desenvolvimento de conjunto articulado de projetos e 

outras ações de extensão acadêmica e de apoio à cultura, com base nos Projetos 

Pedagógicos dos Cursos contribuindo para a emancipação e desenvolvimento do 

estudante, da sociedade e da comunidade, além da promoção de novos 

conhecimentos, da cidadania e da ética profissional.  

Art. 3º. As atividades de extensão são pautadas pela realização das seguintes 

ações:  

I- Cursos de aperfeiçoamento e atualização;  

II- Oficinas; 

III- Eventos; 

IV- Projetos comunitários;  

V- Prestação de serviços à comunidade.  

Art. 4º. As atividades de extensão serão realizadas por professores vinculados à 

instituição e professores convidados, sob a orientação da coordenação do núcleo de 

extensão, nos termos deste regulamento. 

Art. 5º. As atividades de extensão envolverão, sempre que possível, a iniciação 

científica, com a finalidade de integração da extensão com o ensino e a pesquisa.  

 

Art. 6º. São objetivos:  

I - Integrar o ensino e a pesquisa com as demandas da sociedade, buscando o 

comprometimento da comunidade universitária com interesses e necessidades da 
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sociedade, em todos os níveis, estabelecendo mecanismos que relacionem o 

conhecimento científico e o senso comum. 

II - Democratizar o conhecimento acadêmico e a participação efetiva da faculdade 

na vida da sociedade.  

III - Incentivar a prática acadêmica que contribua para o desenvolvimento da 

consciência ambiental, social e política, formando profissionais cidadãos.  

IV - Participar criticamente das propostas que objetivem o desenvolvimento regional, 

econômico, social e cultural.  

V - Contribuir para reformulações de concepções e práticas curriculares da 

faculdade, bem como para a sistematização do conhecimento produzido.  

 

CAPÍTULO III 

DA COORDENAÇÃO DA EXTENSÃO NO ÂMBITO DOS CURSOS 

 

Art. 7º O Núcleo de Extensão, no âmbito dos cursos, fica sob a responsabilidade da 

Coordenação Acadêmica, que terá a seguinte composição:  

I- Coordenador(a) Acadêmica  

II- Assistente do Núcleo de Extensão;  

III- Professores cadastrados;  

IV- Estudantes cadastrados; 

V- Assistente de coordenação;  

VI- Funcionários, monitores e demais colaboradores.  

§1º. Estarão habilitados para a participação das atividades de extensão, os 

estudantes devidamente matriculados nas atividades extensionistas e a comunidade 

em geral;  

§2º. Estudantes egressos e/ ou externos à Faculdade LS poderão participar como 

colaboradores ou, ainda, sob estrutura definida a partir de regulamentação emitida 

pela coordenação do Núcleo de Extensão. 

Art. 8°. Compete aos responsáveis pelo Núcleo de Extensão 

I- Estabelecer as diretivas de trabalhos para as atividades do Núcleo e para 

todos os seus integrantes;  

II- Promover e divulgar as atividades da Extensão, objetivando a 

interdisciplinaridade, o aprimoramento metodológico e a integração com o 

Ensino e Pesquisa;  
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III- Elaborar, semestralmente, o calendário das atividades relativas ao Núcleo 

de Extensão;  

IV- Atender aos discentes e docentes envolvidos e/ou interessados no 

desenvolvimento dos trabalhos do Núcleo de Extensão;  

V- Decidir sobre os casos de impasse nas atividades do Núcleo de Extensão;  

VI- Manter, na Coordenação do NE, arquivo atualizado com os projetos de 

Pesquisa desenvolvidos e em desenvolvimento, e as listas de presenças;  

VII- Promover junto aos docentes e discentes, através do apoio da direção da 

Faculdade LS e das coordenações de curso, a publicação de atividades 

extensionistas;  

VIII- Apresentar relatórios semestrais das atividades do Núcleo de Extensão  

junto à direção; 

IX- Tomar, no âmbito da sua competência, todas as medidas necessárias ao 

efetivo cumprimento deste regulamento;  

X- Promover e realizar a publicação de todos os editais pertinentes à 

realização dos trabalhos do Núcleo de Extensão;  

XI- Disponibilizar e receber formulários institucionais e os projetos referentes 

às atividades da extensão;  

XII- Proceder às demais atividades necessárias ao bom andamento do Núcleo 

de Extensão, seguindo as diretivas e recomendações da direção. 

 

CAPÍTULO IV  

PRESCRIÇÕES DIVERSAS 

 

Art. 10 As propostas de desenvolvimento das atividades de extensão poderão 

originar-se na comunidade, nas instituições governamentais, não governamentais, 

nos cursos da Faculdade LS, devendo as mesmas serem formuladas através de 

projetos seguindo a regulamentação estabelecida pelo Núcleo de Extensão , de 

acordo com a especificidade de cada atividade.  

Art. 11. As atividades de extensão devem conter atividades que abrangem 

experiências políticos pedagógicas viabilizando a troca entre o conhecimento 

acadêmico e o saber popular; a participação junto a diferentes segmentos da 

sociedade, integrando ações, articulando ensino, pesquisa e extensão e divulgando 

as experiências resultantes dessas ações em benefício da comunidade, na 

realização do compromisso social da Faculdade.  

 

Art. 12 Os Projetos de Extensão poderão ser encaminhados e/ou indicados em 

qualquer época do ano e terão duração mínima determinada pelo proponente 
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Art.13. Os Projetos para Cursos de Extensão deverão conter:  

I –Título;  

II – Objetivos (geral e específicos);  

III – Público-alvo;  

IV – Total de vagas;  

V – Total de vagas e critérios para gratuidade;  

VI – Carga Horária;  

VII – Conteúdo Programático;  

VIII – Referências; I 

X – Metodologia;  

X – Modalidade da oferta;  

XI – Cronograma de atividades;  

XII – Investimento;  

XIII – Informações Financeiras/Parceria;  

XIV – Período de duração do projeto;  

XV – Prazos para inscrição;  

XVI – Coordenação do projeto;  

XIX – Infraestrutura necessária para a realização do curso.  

 

CAPÍTULO IV  

DA TRAMITAÇÃO E APROVAÇÃO 

 

Art.14. A proposta do Projeto de Extensão deverá ser encaminhada para a 

coordenação do núcleo de extensão. Esta solicitará a aprovação para a direção da 

Faculdade LS e, posteriormente, encaminhará à Secretaria Acadêmica para 

cadastramento da atividade. 

Art.15º Para aprovação da proposta, serão considerados os seguintes critérios: 

I- Pertinência do tema; 

II- Viabilidade da proposta quanto à carga horária, investimento e adequação 

do projeto; 

III- Análise dos custos e benefícios da atividade pretendida; 

IV- Adequação da proposta à realidade educativa dos estudantes da 

Faculdade LS. 

 

CAPÍTULO V  
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DOS CUSTOS E INVESTIMENTOS 

Art.16 As atividades extensionistas que se referem a cursos e minicursos poderão 

requer investimentos por parte dos estudantes. 

§1º. Os valores dos cursos serão propostos pelos docentes que o ministrarão, 

sendo analisados pela coordenação de extensão; 

§ 2º. A remuneração dos docentes será de 50% do valor do curso, considerando-se 

o total de estudantes matriculados. 

§ 3º. Quando o curso proposto envolver a aquisição de materiais, o valor da 

remuneração dos docentes será de 50% da receita. E a aquisição dos materiais 

será de responsabilidade do próprio professor. 

 

CAPÍTULO VI 

Matrícula, certificação e atestados. 

 

Art.17 Para a matrícula nos cursos, o estudante deverá ficar atendo ao valor e aos 

prazos de inscrição, sendo efetivada sua matrícula mediante o pagamento desta. 

Art.18 A certificação dos cursos de extensão estão vinculadas à presença de, no 

mínimo, 75% da carga horária total ministrada. 

§1º A certificação será emitida para eventos maior ou igual que 15h,  on-line e 

enviada até 30 dias ao término do curso ou atividade. 

§2º O atestado será emitidos para eventos menores que 15 horas e será on-line e 

enviada até 30 dias ao término do curso ou atividade. 

 

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 19 Os Relatórios da Extensão e demais materiais provenientes das atividades 

desenvolvidas e previstas por este Regulamento, poderão ser utilizados pelos 

Cursos, com objetivo didático-pedagógico e científico, ressalvados os direitos 

autorais.  

Art. 20 As situações que não estejam previstas neste Regulamento serão 

analisadas e decididas pela Direção.  
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Art. 22 Este Regulamento entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições 

em contrário. 

Brasília, 20 de Fevereiro de 2017. 

 

 

 

 

LUIZ ANTÔNIO DE FRANÇA 

Presidente do Conselho Superior 
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ANEXO R – APROVEITAMENTO DE ESTUDO 
 

RESOLUÇÃO Nº 06/2018 

 

CRITÉRIOS DE NORMATIZAÇÃO DO APROVEITAMENTO DE ESTUDO 

                    
                        O DIRETOR GERAL, PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR, órgão 

máximo de deliberação didático-científico da Faculdade LS, no uso de suas atribuições 

legais, considerando o que consta regimento interno resolve:  

Aprovar o Regulamento do APROVEITAMENTO DE ESTUDOS, que passa fazer parte 

integrante desta Resolução.  

 O aproveitamento de estudos, é a dispensa de disciplinas por 

equivalência, que pode ser concedida mediante solicitação do aluno, está previsto 

na resolução nº 5, de 11/ 07/ 79, que: Estabelece normas sobre aproveitamento de 

estudos.  A saber: 

No Art. 1º Estudos realizados em cursos apenas autorizados são passíveis do 
aproveitamento previsto no art. 23, § 2°, da Lei 5.540/68, em qualquer curso, da 
mesma ou de outra instituição.  

Art. 2º O aproveitamento desses estudos far-se-á desde que e na forma em que for 
previsto e disciplinado no Estatuto ou Regimento da instituição ressalvada a 
obrigatoriedade de sua aceitação com as adaptações regulamentares, nos casos de 
transferência amparada por lei.  

 

Publique-se e cumpra-se. 

  

  

                                                                                      Brasília, 06 de julho de 2018. 

  

 

 

 

LUIZ ANTÔNIO DE FRANÇA 

Presidente do Conselho Superior 
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ANEXO DA RESOLUÇÃO DO CONSUP, PUBLICADA PELO OFÍCIO DIR Nº. 01/2014 

REGULAMENTO DO APROVEITAMENTO DE ESTUDOS FACULDADE LS 

 

Art.1º - Regulamentar sobre o Aproveitamento de Estudos dos Acadêmicos (as) 
matriculados nos cursos de graduação. 

Art. 2º - O aluno transferido de outras IES e de outros cursos desta IES está sujeito 
às adaptações curriculares que se fizerem necessárias, sendo aproveitados os 
estudos realizados com aprovação no curso de origem, se equivalentes, nos termos 
das normas internas em especial a correspondência de carga horária. 

Art.3º - Será reconhecida a equivalência, quando a abrangência do conteúdo e, 
cumulativamente, a carga horária da disciplina cursada corresponder ao até 75% 
(setenta e cinco por cento) à disciplina ministrada no curso desta Faculdade. 

Art.4º - Quando a abrangência e a carga horária da disciplina compreender entre 
50% (cinquenta por cento) e 75% (setenta e cinco por cento), será o aluno 
submetido à Complementação de Estudos. 

Art. 5º - Quando o conteúdo e carga horária for inferior a 50% da disciplina do que o 
acadêmico requereu aproveitamento, o mesmo deverá cursá-la integralmente. 

 Art.6º - Esta portaria consta com seus efeitos a partir desta data. 
 

 

                                                                                      Brasília, 06 de julho de 2018. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUIZ ANTÔNIO DE FRANÇA 

Presidente do Conselho Superior 
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ANEXO S – BIBLIOTECA ANA NERY 
 

RESOLUÇÃO Nº 04/2018 

 

CRITÉRIOS DE NORMATIZAÇÃO DA BIBLIOTECA ANA NERY 

                    

                        O DIRETOR GERAL, PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR, 

órgão máximo de deliberação didático-científico da Faculdade LS, no uso de suas 

atribuições legais, considerando o que consta regimento interno resolve:  

Aprovar o Regulamento da Biblioteca da Faculdade LS, que passa fazer parte 

integrante desta Resolução.  

                        

Publique-se e cumpra-se. 

  

  

                                                                                Brasília, 05 de Fevereiro de 2018. 

  

 

 

 

 

  

LUIZ ANTÔNIO DE FRANÇA 
Presidente do Conselho Superior 
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ANEXO DA RESOLUÇÃO DO CONSUP, PUBLICADA PELO OFÍCIO DIR Nº. 04/2018 

REGULAMENTO DA BIBLIOTECA ANA NERY  

 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Seção I 

Da Biblioteca 

 

Art. 1º A Biblioteca Ana Nery prestará serviços aos estudantes, 

professores, funcionários, pesquisadores e comunidade. 

Art. 2º O acervo será formado por fontes de informação, tecnicamente 

organizadas, para leitura e pesquisa, possibilitando a transformação da informação 

em conhecimento, sendo composto por:  

I – Livros; 

II - CD-ROM; 

III - DVD-ROM; 

IV – Fitas de vídeos; 

V - Periódicos (jornais, revistas e informativos); 

VI – Enciclopédias; e 

VII – Dicionários. 

Parágrafo único. Os documentos que compõem o acervo priorizarão as 

áreas de conhecimento dos cursos propostos para a Faculdade LS, principalmente 

as bibliografias básicas e complementares, além das áreas afins. 

 

Seção II 

Dos objetivos da Biblioteca Ana Nery 

 

Art. 3º Seu principal objetivo, enquanto Biblioteca Universitária, será 

disseminar a informação para a comunidade acadêmica (estudantes, professores e 

funcionários), atuando na transformação de cidadãos em profissionais qualificados, 

bem como atender à comunidade das proximidades, como: estudantes, 
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pesquisadores e demais interessados, a fim de exercer o seu papel social de 

disseminar e democratizar o conhecimento. 

 
Seção III 

Das funções da Biblioteca 

 

Art. 4º A Biblioteca terá como funções: 

I - Selecionar, adquirir e organizar suportes de informação, livros, CD-

ROM, DVD-ROM, Fitas de Vídeos, periódicos, enciclopédias e dicionários, de forma 

ágil e prática possibilitando a pronta recuperação e disponibilização dos mesmos.  

II - O acervo da Biblioteca é de uso de toda a comunidade acadêmica, 

para consulta local e empréstimo domiciliar.  

III - Proporcionar o auxílio à pesquisa, por meio da recuperação e 

disponibilização rápida e eficaz dos documentos solicitados. 

IV - Pesquisa ao catálogo on-line: 

a)  Acesso ao Catálogo on-line: http://www.ls.edu.br/biblioteca/ 

b)  Orientação de uso: ao encontrar o material desejado clique em 

"Exemplares". Se o campo "Situação" estiver a palavra ―disponível‖, o 

exemplar estará pronto para empréstimo na Biblioteca. Em caso de 

dúvidas recorra o bibliotecário ou os auxiliares. 

V – Empréstimos domiciliar: 

a) A comunidade acadêmica pode retirar o material bibliográfico para uso 

fora do ambiente da Biblioteca.  

b) O limite de exemplares para empréstimo e o prazo de devolução 

variam de acordo com a categoria do usuário e tipo de material. 

Tabela de empréstimos 

STATUS MATERIAIS            PERÍODO 

ALUNO(A) 3 (livro/cd-rom) 4 dias 

PROFESSOR(A 5 (livro/cd-rom) 

VHS/DVD 

15 dias 

2 dias 

FUNCIONÁRIO(A) 3 (livro/cd-rom) 4 

 

 

http://www.ls.edu.br/biblioteca/
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VI - Renovação e reserva on-line: 

a) Não havendo reserva do material este poderá ser renovado por igual 

período, tanto pessoalmente quanto pela Biblioteca Online. 

b) Os documentos que se encontram emprestados podem ser 

reservados pelos usuários. 

c) A reserva poderá ser pessoalmente e pela Biblioteca Online. 

d) A reserva é nominal e obedecerá à ordem cronológica de pedidos, 

permanecendo à disposição do usuário por dois (2) dias úteis. 

       VII - Organizar e divulgar a seção de periódicos, com inúmeros títulos de 

diversas áreas do conhecimento – periódicos científicos, informativos e de 

entretenimento; 

     VIII - Pesquisa bibliográfica: Este serviço visa atender a comunidade 

acadêmica da Faculdade LS em suas necessidades de informação, oferecendo 

pesquisa de qualidade em base de dados científicas (SCIELO, BVS, Biblioteca 

Digital de Teses e Dissertações) e no acervo da Biblioteca. 

IX - Manter, em condições adequadas, os espaços para estudos em 

grupo e as cabines para estudos individuais. 

X - Rede Wireless: A Faculdade LS oferece acesso à internet via Rede 

Wireless. Para isso, é necessário que o usuário tenha equipamento com as 

configurações necessárias e homologue o acesso por meio de usuário e senha 

informados no balcão de atendimento. 

Parágrafo único. Não serão disponibilizados empréstimos domiciliares de 

dicionários, revistas, jornais. Quanto aos livros do acervo geral, com relação aos 

títulos que constem de mais de um exemplar, não será permitido o empréstimo do 

último exemplar e nem de exemplares únicos, a fim de que seja utilizado para 

pesquisas locais. 

 
CAPÍTULO II 

QUADRO DE PESSOAL 

Seção I 

Das atribuições dos Bibliotecários 

 

Art. 5º Aos bibliotecários competem: 
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I – Prestar toda e qualquer informação aos usuários e ajudá-los na 

localização do material bibliográfico; 

II – Realizar empréstimos e promover consultas de todo o acervo; 

III – Atualizar diariamente a lista de informações dos usuários, verificando 

os atrasos nas devoluções de empréstimos, avisando os usuários em débito sobre o 

pagamento de multas; 

IV – Organizar e devolver todos os materiais retirados para pesquisas às 

estantes; 

V – Controlar a entrada e saída dos usuários, bem como sua postura 

dentro do recinto da Biblioteca; 

VI – Coordenar as atividades técnicas e rotineiras da Biblioteca, além de 

planejar e executar projetos de divulgação e adequação de seus produtos e 

serviços; 

VII – Elaborar levantamentos estatísticos para avaliação dos serviços 

prestados, e emissão dos relatórios mensais a serem encaminhados à diretoria; 

VIII – Supervisionar e orientar os estagiários de Biblioteconomia, bem 

como os auxiliares da Biblioteca, quando for o caso; 

IX – Realizar o treinamento de usuários e dos auxiliares; 

X – Elaborar e promover o serviço de alerta, bem como divulgar a 

biblioteca em todos os meios; 

XI – Receber sugestões de aquisições e providenciar o encaminhamento 

das listagens à diretoria; 

XII – Encaminhar pedidos de doações em geral; 

XIII – Fazer agradecimento de todas as doações recebidas; 

XIV – Controlar as assinaturas e os recebimentos de periódicos; 

XV– Colocar no relatório, com antecedência mínima de dois meses, quais 

os periódicos estão vencendo e lembrar no mês seguinte; 

XVI – Realizar pesquisas para os usuários, adequadamente, recuperando 

sempre a informação certa para cada usuário; 

XVII – Organizar e presidir, entre outras, as comissões responsáveis pela 

avaliação e descarte de materiais; 
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XVIII– Apresentar relatório mensalmente até o dia cinco de cada mês, 

colocando os fatos e acontecimentos, relevantes ou não, assinado por todos os 

funcionários do departamento; 

XIX – Emitir Nada Consta, quando solicitado, para realização de 

matrícula, trancamento e/ou transferências; 

XX – Zelar pelo bom desempenho de todas as atividades, cumprindo e 

fazendo cumprir o Regimento Interno. 

 

CAPÍTULO III 

SERVIÇOS INTERNOS 

Seção I 

Do manual de serviços 

 

Art. 6º O manual de serviços, será parte integrante do Regimento Interno 

e será um instrumento para consulta dos funcionários da Biblioteca, com a 

descrição das normas e procedimentos de rotina, evitando assim, que seja dado 

direcionamento diferenciado para uma mesma situação ou rotina de trabalho, além 

de facilitar o treinamento de novos funcionários e estagiários, e por fim, registrar as 

bases na qual a Biblioteca foi estruturada. 

§ 1º O manual visará à padronização na execução das tarefas 

desenvolvidas na Biblioteca.  

§ 2º As normas e procedimentos descritos no Manual de Serviços 

deverão ser rigorosamente seguidos, com as possíveis alterações devidamente 

registradas no Arquivo de Decisões. 

 

Seção II 

Do arquivo de decisões 

 

Art. 7º O Arquivo de Decisões será o documento onde se registram as 

ocorrências extraordinárias, sem previsão no Manual de Serviços, bem como as 

possíveis e futuras alterações nas situações e procedimentos desenvolvidos na 

biblioteca. 
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Parágrafo único. Todos os procedimentos registrados neste Arquivo 

obedecerão às mesmas diretrizes e padronização do Manual de Serviços, devendo 

ser acatados com o mesmo rigor. 

 

 

Seção III 

Do processamento técnico 

 

Art. 8º O processamento técnico será composto pelas etapas de 

preparação de cada um dos documentos, desde sua entrada na Biblioteca até sua 

organização nas estantes, visando à recuperação da informação. 

Art. 9º São etapas do processamento técnico: 

I - Carimbar todos os livros e periódicos, com carimbo personalizado da 

Mantenedora nas laterais e internamente, assim que chegarem à Biblioteca e forem 

devidamente catalogados e tombados; 

II - Classificação dos documentos, que compõem o acervo, é feita 

utilizando o código de Classificação Decimal Universal (CDU), tal classificação 

permite que os documentos fiquem agrupados de acordo com o assunto; 

III - Registro Automatizado em base de dados, após a classificação dos 

documentos que entram para o acervo da Biblioteca. 

IV - Indexação, processo de análise que é realizado em todas as 

publicações, durante a inclusão no Sistema; 

V - Etiquetagem, os documentos são etiquetados para a organização e 

visualização dos livros nas estantes.  

§ 1º A etiqueta será colocada na parte inferior da lombada, onde estarão 

localizados o número de classificação, as três primeiras letras da entrada do 

sobrenome do autor em caixa alta, em seguida as três primeiras letras do título em 

caixa baixa, a edição, o volume, o exemplar e o número de registro gerado pelo 

Sistema. 

§ 2º Esses dados comporão o número de chamada do livro, ou seja, o 

endereço do mesmo na estante. 

 

Seção IV 
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Da elaboração de estatísticas 

Art. 10. As estatísticas serão os demonstrativos e informativos de todas 

as atividades desempenhadas pela Biblioteca através de seus servidores, bem 

como a utilização de serviços prestados e utilização dos computadores para 

pesquisas na Internet. 

§ 1º As estatísticas servirão de parâmetro para a avaliação dos serviços 

da Biblioteca, e também para a elaboração de projetos para indicar as tendências e 

os interesses dos usuários.  

§ 2º As estatísticas elaboradas deverão ser incluídas no relatório mensal 

da Biblioteca. 

 

Seção V 

Da seleção e treinamento de funcionários 

 

Art. 11. Todo funcionário contratado para prestar serviços na Biblioteca 

deverá receber antes de tudo, treinamento feito pelo Bibliotecário, onde serão 

abordados, entre diversos outros, os seguintes itens: 

I - Serviços de Referência: ressaltando-se as habilidades necessárias 

para interagir com o usuário, promovendo uma comunicação eficaz e a realização 

de uma busca precisa e eficiente, permitindo que o usuário encontre sempre a 

informação necessária; 

II - Organização e Administração de Biblioteca: desenvolvendo as 

aptidões necessárias para a preparação dos materiais, organização do acervo e 

disseminação da informação e; 

III - Elaboração de Projetos: que, muito além dos serviços técnicos, exige 

do profissional um perfil crítico e empreendedor, sempre apresentando propostas 

inovadoras, numa busca incessante pela qualidade e pelo bom atendimento. 

 

Seção VI 

Da avaliação dos serviços 

 

Art. 12. Todos os serviços prestados pela Biblioteca estarão, 

permanentemente, sendo avaliados por meio de relatórios mensais, para a 
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verificação da eficácia e eficiência no atendimento aos usuários, procedendo-se 

todas as alterações necessárias, seguindo-se as orientações e parâmetros deste 

Regulamento. 

 

CAPÍTULO IV 
POLÍTICA DE AQUISIÇÃO E DESCARTE 

Seção I 
Da política de Aquisição 

 
 

Art. 13. A Biblioteca receberá permanentemente, sugestões dos usuários 

internos (estudantes, professores e funcionários) para a aquisição de novos títulos 

ou exemplares. 

§ 1º As sugestões recebidas serão avaliadas individualmente, 

verificando-se a relevância e pertinência para aquele título compor o acervo, de 

forma que atenda às necessidades dos estudantes da Faculdade e à comunidade 

em geral. 

§ 2º Os títulos das bibliografias básica e complementar terão prioridades. 

Art. 14. A forma principal de aquisição de documentos será por meio de 

compra. 

§ 1º Além da aquisição por compra, também poderão ser obtidos 

documentos por permutas e doações. 

§ 2º Todos os documentos obtidos através de permuta e doação serão 

submetidos à avaliação para verificar sua relevância e pertinência para compor o 

acervo geral da Biblioteca.  

§ 3º Os documentos que forem julgados irrelevantes serão encaminhados 

às unidades de informação que demonstrem interesse e necessidade da aquisição 

dos mesmos. 

Art. 15. O doador seja pessoa natural ou jurídica, deve ser informado 

sobre os critérios adotados para aceitação e inclusão dos materiais que estão sendo 

doados para o acervo, tendo em vista o custo com o tratamento técnico e 

armazenamento, que são idênticos ao daqueles adquiridos por qualquer outro meio 

de aquisição, podem tornar inviável a inserção de documentos no acervo que não 

serão utilizados devido ao seu conteúdo e/ou má conservação, o que provocaria a 
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descaracterização do acervo e congestionamento dos espaços disponíveis nas 

estantes para as futuras aquisições.  

 
Seção II 

Da política de descarte 

 

Art. 16. Os materiais a serem descartados pela Biblioteca serão 

submetidos a comissão de avaliação, composta por professores e servidores da 

Biblioteca, quanto à validade dos documentos, voltando-se para a sua permanência 

ou não no acervo.  

Art. 17. Caracterizará como descarte: 

I - Materiais desatualizados, cujo assunto tratado seja comprovadamente 

ultrapassado; 

II - Material cujo preço de restauração seja superior ou equivalente ao de 

um novo exemplar e; 

III - Material que nunca ou foi muito pouco utilizado, constatando-se que o 

mesmo não deveria ter sido adquirido, ou depois de repetidos insucessos na 

tentativa de estimular o seu uso. 

Parágrafo único. Os jornais diários serão descartados quinzenalmente. 

 

CAPÍTULO V 

NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DA BIBLIOTECA 

Seção I 

Da política de atendimento 

 

Art. 18. São usuários da Biblioteca, todos os estudantes matriculados, 

professores e funcionários, aqui denominados usuários internos. 

Parágrafo único. Também são usuários da Biblioteca membros da 

comunidade das proximidades, como: estudantes, pesquisadores e demais 

interessados, todos eles chamados de usuários externos, que busquem e 

necessitem dos materiais existentes na Biblioteca, de acordo com as normas e 

limitações previstas neste Regimento. 
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Seção II 

Do treinamento de usuários 

 

Art. 19. O treinamento tem como objetivo principal à orientação de todos 

os usuários para a correta e melhor utilização dos produtos e serviços da Biblioteca. 

§ 1º Todos os usuários deverão passar por este treinamento antes da 

utilização dos serviços da Biblioteca. 

§ 2º Os treinamentos poderão ser realizados através de agendamento 

com os professores, para suas respectivas turmas em horário de aula ou 

individualmente, também por agendamento. A duração nunca deverá ultrapassar 20 

(vinte) minutos, para que não se comprometam outras atividades acadêmicas. 

 

Seção III 

Do cadastro dos usuários 

Art. 20. O cadastro dos estudantes da Faculdade no sistema da biblioteca 

é automático, após ter efetivado sua matrícula, bem como o pagamento da 

mensalidade, sendo exigido do estudante apenas o treinamento, oferecido pela 

biblioteca, para ter acesso aos serviços disponíveis. 

§ 1º Os professores e servidores da instituição estão automaticamente 

cadastrados no sistema de biblioteca da Faculdade. 

§ 2º Os usuários externos não necessitam fazer o cadastro, pois não 

poderão utilizar os serviços de empréstimo domiciliar, ficando o uso do material 

emprestado restrito às dependências da Biblioteca. 

 

Seção IV 

Da consulta ao acervo 

 

Art. 21. Todos os documentos existentes na Biblioteca podem ser 

pesquisados por meio de terminal de consulta (microcomputador), no qual os 

usuários têm acesso à base de dados da biblioteca com interface específica para 

essa finalidade. 

§ 1º O usuário pode contar com o auxílio do Bibliotecário para consultar a 

base de dados. 
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§ 2º Todos os livros consultados no recinto da biblioteca deverão ser 

deixados sobre a mesa, não devendo ser recolocados nas estantes. 

Art. 22. Todo usuário deverá zelar pelo bom uso dos materiais e 

equipamentos disponíveis na biblioteca, pois tudo o que for danificado deverá ser 

reparado pelo causador do dano, e nos casos em que não for possível o conserto 

do equipamento, o mesmo deverá ser reposto. 

§ 1º Não é permitido o consumo de comidas ou bebidas de nenhuma 

espécie dentro das dependências da Biblioteca. 

§ 2º A conversa dentro da Biblioteca deve ser moderada, preservando o 

direito que os colegas têm de estudar com tranquilidade; 

§ 3º O celular deverá ser desligado ou colocado em modo silencioso ao 

ingressar na Biblioteca. 

 

Seção V 

Da circulação dos documentos 

Art. 23. Os documentos como: livros, revistas, jornais, dicionários etc. 

poderão ser consultados dentro das dependências da Biblioteca. 

Art. 24. Os livros, DVD‘s e fitas de vídeo poderão ser retirados para 

empréstimo, de acordo com os seguintes prazos e quantidades: 

I - Livros: para estudantes – até dois títulos, por sete dias corridos e para 

professores e funcionários – até quatro títulos por quinze dias corridos, renováveis 

por igual período, desde que não haja reservas para os mesmos; 

II – Vídeos e DVD’s: para estudantes – até dois títulos, por dois dias 

corridos e para professores e funcionários - três títulos, por cinco dias corridos, 

renováveis por igual período, desde que não haja reservas para os mesmos. 

Parágrafo único. O estudante não poderá retirar dois exemplares de um 

mesmo título. 

Art. 25. Será feita reserva quando os exemplares da obra solicitada 

estiverem emprestados. 

§ 1º O leitor não poderá estar de posse da mesma. 

§ 2º Assim que o exemplar reservado for devolvido, o leitor que o 

reservou, ao ser comunicado da disponibilidade do exemplar, terá até as 21:30 

horas do dia seguinte para fazer a retirada. 
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§ 3º Após esse prazo, a reserva será automaticamente cancelada.  

Art. 26. Para os casos em que a procura pelo livro for muito grande, estes 

prazos poderão ser reduzidos, a fim de que todos os usuários possam ser atendidos 

adequadamente. 

§ 1º Este será o sistema de Circulação Especial, ou seja, os livros que 

estiverem nessa condição terão seu tempo de empréstimo reduzido para três dias. 

§ 2º O bibliotecário ou o professor poderá determinar qual título estará 

nessa condição. 

Art. 27. Para efetivar o empréstimo o usuário deverá apresentar um 

documento de identidade com foto. 

Art. 28. Caso haja interesse em renovar o material, o usuário deverá fazê-

lo pessoalmente, e a apresentação do documento é obrigatória. 

 

Seção VI 

Da aplicação e cobrança de multas 

 

Art. 29. As multas serão cobradas por exemplar e dia de atraso, conforme 

tabela em vigor. 

Parágrafo único. Elas deverão ser pagas na tesouraria, no ato da 

devolução, havendo baixa do empréstimo somente após a quitação do débito. 

Art. 30. Os casos em que se aplicam multas serão: 

I - Atraso na entrega de documentos: a multa deverá ser paga no ato de 

devolução do documento, ficando o usuário suspenso de novos empréstimos até a 

quitação do débito; 

II - Extravio de documentos: em caso de perda ou dano o usuário deverá 

restituir à Biblioteca cedente outro exemplar da mesma obra de edição igual ou 

atualizada. Havendo atraso na devolução, além da reposição, será feita cobrança de 

multa por dia de atraso. Para publicações não mais editadas, a restituição será feita 

através de outra obra indicada pela Biblioteca; 

III - Danificação dos materiais e equipamentos: deverá haver a reposição 

ou reparo, caso seja possível, imediatamente após a ocorrência. 
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Seção VII 

Do horário de funcionamento 

 

Art. 31. O horário de funcionamento da Biblioteca é de segunda a sexta-

feira das 8 h às 22 h e aos sábados, de 9 h às 12 h. 

Parágrafo único. Nos períodos em que a Biblioteca permanecer 

funcionando, sempre deverá ter a presença do bibliotecário. 

 

CAPÍTULO VI 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 32. Todo usuário, interno ou externo, tomará conhecimento e deverá 

estar de acordo com todas as normas e procedimentos deste Regulamento para 

tornar-se de fato, usuário da Biblioteca da Faculdade LS.  

 

 

Brasília/DF, 05 de fevereiro de 2018 

 

 

LUIZ ANTÔNIO DE FRANÇA 

Presidente do Conselho Superior 
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ANEXO T – OUVIDORIA 
 

RESOLUÇÃO Nº 01/2008 

 

CRITÉRIOS DE NORMATIZAÇÃO DO REGULAMENTO DA OUVIDORIA 

                    

                        O DIRETOR GERAL, PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR, 

órgão máximo de deliberação didático-científico da Faculdade LS, no uso de suas 

atribuições legais, considerando o que consta regimento interno resolve:  

Aprovar o Regulamento da Ouvidoria da Faculdade LS, que passa fazer parte 

integrante desta Resolução.  

                        

Publique-se e cumpra-se. 

  

  

                                                                                     Brasília, 16 de novembro 2008. 

  

 

 

 

 

  

LUIZ ANTÔNIO DE FRANÇA 
Presidente do Conselho Superior 
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ANEXO DA RESOLUÇÃO DO CONSUP, PUBLICADA PELO OFÍCIO DIR Nº. 01/2018 

REGULAMENTO DA OUVIDORIA 
 

 

Dispõe sobre o regulamento da Ouvidoria da Faculdade LS 

 

 

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art.1º - A Ouvidoria da Faculdade LS, vinculada diretamente à Diretoria, é um órgão de 

comunicação com a comunidade – acadêmica ou externa – e as instâncias 

administrativas da Instituição, visando agilizar a administração e aperfeiçoar o modelo 

administrativo e as ações institucionais.  

I. A Ouvidoria será exercida por uma Ouvidora, designada por Portaria da 

Direção Geral.  

II. A Ouvidoria não possui poder deliberativo e executivo.  

III. A Ouvidora exercerá suas funções com independência e autonomia, 

atendendo às disposições legais aplicáveis.  

IV. A Ouvidora contará com uma estrutura de serviços adequada para o 

desempenho de suas funções.  

 

DOS OBJETIVOS 

 

Art.2º - São objetivos da Ouvidoria:  

I. Assegurar a participação da comunidade na Instituição, para promover a 

melhoria das atividades desenvolvidas.  

II. Reunir informações sobre diversos aspectos da Instituição podendo assim 

contribuir para a gestão institucional.  

III. Apurar resultados e encaminhar ao presidente da Comissão Permanente de 

Avaliação – CPA - para servir como instrumento de análise.  

 

DAS ATRIBUIÇÕES 

 

Art. 3º - São atribuições da Ouvidoria:  

I. Receber e encaminhar, quando devidamente apresentadas, as reclamações, 
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denúncias, críticas, sugestões ou elogios que lhe forem dirigidas pela 

comunidade interna ou externa.  

II. Acompanhar as providências adotadas pelos setores competentes, mantendo 

o requerente informado desse procedimento.  

III. Recomendar a implantação de procedimentos administrativos para análise 

das questões e a adoção de medidas necessárias para adequada prestação 

do serviço.  

IV. Propor aos órgãos administrativos medidas de aperfeiçoamento da 

organização e do funcionamento da FACULDADE LS  

V. Estabelecer e divulgar sua rotina de atividades.  

VI. Encaminhar relatório semestral de suas atividades a Direção Geral.  

VII. Agilizar a remessa de informações de interesse do usuário ao seu 

destinatário.  

VIII. Identificar e sugerir soluções de problemas ao dirigente do órgão em que 

ocorre.  

IX. Atuar na prevenção e solução de conflitos. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO – No exercício das atribuições previstas no artigo anterior, a 

Ouvidoria deverá:  

I. Receber os e-mails apresentados pela comunidade, dando-lhes o devido 

encaminhamento, mesmo aquelas sem identificação.  

II. Recusar, como objeto de apreciação, as questões pendentes de decisão 

judicial.  

III. Rejeitar e determinar o arquivamento de manifestações improcedentes.  

IV. Solicitar, às instâncias competentes, as necessárias explicações sobre as 

questões que são solicitadas.  

V. Atender o manifestante com cortesia e respeito, sem discriminação ou 

prejulgamento, dando-lhe resposta à questão apresentada, no menor prazo 

possível, e com objetividade.  

VI. Agir com integridade, transparência e imparcialidade.  

VII. Resguardar o sigilo das informações.  

 

CAPÍTULO II - DOS REQUISITOS PARA O CARGO DE OUVIDOR 
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Art. 4º - O cargo de Ouvidor da Faculdade LS exige os seguintes requisitos:  

I. Ter Curso Superior completo.  

II. Ser funcionário técnico administrativo ou docente ativo com, pelo menos, dois 

anos de trabalho na Instituição.  

III. Possuir capacidade para assumir as funções previstas, envolvendo 

responsabilidade, discrição e organização.  

IV. Ter desenvoltura para se comunicar com os diversos departamentos da 

Faculdade LS 

V. Ser sensível para compreender os problemas dos solicitantes e, ao mesmo 

tempo, as limitações das unidades.  

VI. Resguardar o sigilo das informações.  

 

CAPÍTULO III - DA ORGANIZAÇÃO 

 

Art. 5º - Caberá ao Ouvidor a coordenação geral dos trabalhos internos da Ouvidoria e a 

implementação de suas ações executivas, nos termos desse regimento.  

 

Art. 6º - Os membros da Ouvidoria deverão ter, pelo menos, 02 anos de efetivo exercício 

de suas funções na Faculdade LS.  

 

Art. 7º - O mandato do Ouvidor será de dois anos, permitida a recondução. 

PARÁGRAFO ÚNICO: O Ouvidor será designado pela Direção-Geral.  

 

Art. 8º - É permitida a composição da Ouvidoria por docente ou servidor técnico-

administrativo ativo.  

 

Art. 9º - Em caso de férias ou afastamento até 60 (sessenta) dias o Ouvidor designará 

seu substituto. 

 

Art. 10 - Constituem motivos para a destituição do Ouvidor Geral, bem como de 

qualquer outro membro da Ouvidoria:  

I. Perda do vínculo formal com a Faculdade LS  

II. Prática de atos que extrapolem sua competência, nos termos estabelecidos 

por estas normas e do Regulamento Geral da Ouvidoria. III. Conduta ética 
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incompatível com a dignidade da função.  

 

CAPÍTULO IV - DO FUNCIONAMENTO 

 

Art. 11 - À Ouvidoria será assegurada plena autonomia e independência, no exercício de 

suas atribuições.  

PARÁGRAFO ÚNICO: À Ouvidoria serão assegurados acesso direto à docentes, 

servidores técnico-administrativos e discentes, bancos de dados, arquivos, documentos 

e informações das unidades e setores necessários ao desempenho de suas funções.  

 

Art. 12 - Quando procurados, os departamentos têm até cinco dias úteis para receber o 

Ouvidor e o mesmo prazo para responder ou posicionar-se sobre o encaminhamento 

feito. 

PARÁGRAFO ÚNICO: O prazo poderá ser estendido em razão da natureza da 

solicitação à critério da Ouvidoria. 

 

Art. 13 - Todos os dirigentes dos departamentos da Faculdade LS deverão prestar, 

quando solicitados, apoio e informação à Ouvidoria.  

 

Art. 14 - Todas as solicitações à Ouvidoria deverão ser documentadas em ordem 

cronológica.  

 

Art. 15 - Caberá à Diretoria prover as condições mínimas materiais, financeiras e 

servidores, para o adequado funcionamento da Ouvidoria.  

 

CAPÍTULO V - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 16 - Os casos omissos serão avaliados pela Ouvidoria, que deliberará sobre eles, 

após conhecimento do Diretor.  

 

Art. 17 - A Ouvidoria não apreciará questões que tenham por objeto análise de decisão 

judicial ou de questão posta em juízo.  

Art. 18 – Este Regulamento entrará em vigor na data de sua publicação.  

                                                                           Distrito Federal, 16 novembro de 2008.  
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ANEXO U – NÚCLEO DE APOIO PEDAGÓGICO 
 

RESOLUÇÃO Nº 01/2013 

 

CRITÉRIOS DE NORMATIZAÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO PEDAGÓGICO  

 

                 

                        O DIRETOR GERAL, PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR, 

órgão máximo de deliberação didático-científico da Faculdade LS, no uso de suas 

atribuições legais, considerando o que consta regimento interno resolve:  

Aprovar o Regulamento das Atividades do Núcleo de Apoio Pedagógico da 

Faculdade LS, que passa fazer parte integrante desta Resolução.  

                        

Publique-se e cumpra-se. 

  

  

                                                                                  Brasília, 08 de fevereiro de 2013. 

  

 

 

 

 
LUIZ ANTÔNIO DE FRANÇA 

Presidente do Conselho Superior 
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ANEXO DA RESOLUÇÃO DO CONSUP, PUBLICADA PELO OFÍCIO DIR Nº. 02/2018 

REGULAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO PEDAGÓGICO 

Dispõe sobre o regulamento das atividades do 

Núcleo de Apoio Pedagógico da Faculdade LS - NAPLS 

CAPÍTULO 1— NOÇÕES INTRODUTÓRIAS 

Art. 1º - O Núcleo de Apoio Pedagógico da Faculdade LS (NAPLS) é um órgão de 

apoio acadêmico decorrente da Política institucional de Ensino, expressa no Projeto 

Pedagógico Institucional (PPI), que é parte integrante do Plano Desenvolvimento 

Institucional (PDI) vigente, recomendado pela Secretaria de Educação Superior do 

Ministério da Educação (SESu/MEC). 

Parágrafo Único - O NAPLS é constituído por uma equipe de professores e 

funcionários técnico-administrativos, coordenados por um(a) professor(a) do Corpo 

Docente da Faculdade LS, membro da Direção de Ensino. 

CAPÍTULO II— DAS FINALIDADES 

Art. 20 - O Núcleo de Apoio Pedagógico da Faculdade LS (NALS) tem por finalidade 

apoiar os docentes em sua qualificação didático-pedagógica, tendo vista a 

otimização do ensino desenvolvido pela Faculdade LS no cumprimento de sua 

missão e das visões dela decorrentes. 

Art. 3º - O apoio docente desenvolvido pelo NAPLS visa complementar e aprofundar 

os conhecimentos em didática e em metodologia do ensino superior, capacitando os 

professores para o melhor desempenho das suas ações em sala de aula e possui as 

seguintes características: 

- integração: a ação do NAPLS deve estar de acordo com os documentos básicos 

da Instituição: Plano Desenvolvimento Institucional (PDI), Projeto Pedagógico 

Institucional (PPI) e Projetos Pedagógicos de Cursos (PPC); 

II - flexibilidade: a abordagem do NAPLS deve ser dinâmica para adequar-se ao tipo 
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de profissional que compõe o corpo docente da Instituição em seus diferentes 

cursos, com suas diferentes exigências; 

III - acessibilidade: as ações do NAPLS devem ser estendidas a todos os 

professores do Corpo Docente, na medida de suas necessidades e em consonância 

com as da Instituição; 

IV - sistematização: as formas de apoio docente estão expressas e sistematizadas 

neste Regimento Interno. 

CAPÍTULO III - DAS ATRIBUIÇÕES 

Art. 4 º - São atribuições do NAPLS, por meio de sua coordenação e da equipe 

que o compõe: 

I - Analisar semestralmente os resultados da Avaliação do Processo Acadêmico dos 

cursos que compreende a Avaliação do Desempenho Docente e das Disciplinas e 

Auto avaliação do Aluno, detectando fragilidades a serem corrigidas e 

potencialidades a serem reforçadas; 

II - Analisar semestralmente os dados estatísticos referentes ao rendimento 

escolar dos estudantes (aproveitamento + frequência), nos diferentes 

componentes das estruturas curriculares de todos os cursos; 

III - Analisar semestralmente os dados referentes à movimentação escolar do 

alunado dos cursos, tais como: transferências, cancelamentos e trancamentos; 

IV - Elaborar o Plano de Ação Semestral do NAPLS, com base no diagnóstico 

resultante das análises referidas anteriormente e no Programa Institucional de Apoio 

à Formação e Qualificação Pedagógica Docente, e submetê-lo à aprovação da 

Direção Geral e do Colegiado de Coordenações; 

V - Realizar reuniões com as Coordenações de Cursos de Graduação e Pós-

Graduação, de Formas de Organização Curricular tendo em vista a análise dos 

resultados da Avaliação do Processo Acadêmico dos cursos, o levantamento de 

alternativas de solução para as fragilidades detectadas e as possibilidades de 

apoio do NAP; 

VI - Desenvolver as ações previstas no Plano Semestral do NAPLS, de acordo com 

as diferentes linhas de atuação previstas no projeto; 

VII - Estimular os professores para a realização de projetos de pesquisa científicas 

vinculadas ao ensino universitário e suas formas de organização curricular - em 

especial os projetos inovadores de ensino - a serem apresentados e selecionados 
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por meio dos Editais de Pesquisa Docente, como uma das formas de qualificação do 

ensino, enquanto uma das atividades-fim da lES. 

VIII - Manter articulação com a Comissão Própria de Avaliação (CPA), responsável 

pelo processo de avaliação institucional interna da Faculdade LS, com a finalidade 

de integrar ações; 

XI - Elaborar Relatório Semestral das ações desenvolvidas pelo NAPLS. 

 

 

CAPÍTULO IV - DAS ATIVIDADES PERMANENTES  

COM OS DISCENTES E DOCENTE 

 

Art. 5º. O apoio docente e discente do NAPLS é desenvolvido extensivamente ao 

longo dos semestres letivos, por meio das atividades decorrentes das diferentes 

linhas de atuação prevista no projeto de ação pedagógica; 

Art. 6°. São consideradas de caráter permanente as seguintes atividades do NAP: 

- Análise Semestral dos Resultados da Avaliação do Processo Acadêmico dos 

Cursos junto às coordenações de cursos e coordenações setoriais de ensino de 

graduação e estabelecimento conjunto de alternativas para as fragilidades 

detectadas no ensino dos cursos; 

II - Apoio pedagógico aos professores da Faculdade LS quanto ao planejamento, 

metodologias de ensino e avaliação da ação docente; 

III - Promoção de processos de formação de curta duração, de acordo com as 

necessidades e interesses dos docentes; 

III - Promoção de espaços coletivos de reflexão sobre a docência universitária, 

realizados periodicamente, reunindo docentes de diferentes cursos; 

IV - Disponibilização de material de apoio pedagógico. 

CAPÍTULO V - DA AVALIAÇÃO DO NAPLS 

Art. 7º - A avaliação da ação de apoio docente desenvolvida pelo NAPLS 

consiste em: 
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1- Auto avaliação periódica para programar ações que visem o aprimoramento do 

trabalho desenvolvido; 

II- Avaliação organizada pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Faculdade 

LS, tendo em vista avaliar o nível de satisfação dos usuários. 

CAPÍTULO VI – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 80 - Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela 

Coordenação Pedagógica do Núcleo de Apoio Pedagógico junto à Direção Geral da 

Faculdade LS. 

Taguatinga, 08 fevereiro de 2013. 

 

 

LUÌZ ANTÔNIO DE FRANÇA 
Presidente do Conselho Superior 
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ANEXO V – RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA 
 

RESOLUÇÃO Nº 04/2017 

 

CRITÉRIOS DE NORMATIZAÇÃO DA RENOVAÇÃO DE MATRÍCULAS    

                 

                        O DIRETOR GERAL, PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR, 

órgão máximo de deliberação didático-científico da Faculdade LS, no uso de suas 

atribuições legais, considerando o que consta regimento interno resolve:  

Aprovar o Regulamento de Renovação de Matrículas da Faculdade LS, que passa 

fazer parte integrante desta Resolução.  

                        

Publique-se e cumpra-se. 

  

  

                                                                                Brasília, 22 de novembro de 2017. 

  

 

 

 

LUIZ ANTÔNIO DE FRANÇA 

Presidente do Conselho Superior 
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ANEXO DA RESOLUÇÃO DO CONSUP, PUBLICADA PELO OFÍCIO DIR Nº. 04/2017 

REGULAMENTO DA RENOVAÇÃO DE MATRÍCULAS  

 

 
Dispõe sobre os procedimentos para renovação de matrículas 

para o primeiro semestre de 2018. 
 

A Santana Instituto de Educação Superior Eireli, doravante denominada FACULDADE LS, 

por meio de sua Mantenedora, tendo como objetivo promover uma política institucional de 

fomento das matrículas para os cursos de graduação estabelece, por meio deste 

instrumento, os procedimentos para o processo de renovação, conforme termos e 

condições estabelecidas nas cláusulas a seguir: 

 

1. Serão disponibilizados, a partir de 20/12/2017, o boleto atinente à renovação de 

matrícula para o primeiro semestre letivo de 2018, com vencimento da primeira parcela para 

10 de janeiro do corrente ano. 

 

2. Os boletos serão liberados para os estudantes regularmente matriculados no 

segundo semestre de 2017. 

 

3. Para estudantes que possuem mensalidades em aberto, estando com status de 

inadimplência, o boleto não será liberado, sendo necessário que o mesmo procure o 

Departamento de Cobranças - DECOB da lES para regularizar todos os débitos. (Contato 

do DECOB: (061) 3029-9340 99626-8199 - E-mail: decobIs.edu.br). 

 

4. Não receberão boletos de renovação os estudantes que: 

 

4.1 Possuírem bolsas de estudos integrais ou que forem beneficiados com o FIES 

100%; 

 

4.2 Estudantes calouros, retornantes a lES e concluintes (último semestre do curso); 

 

4.3 Estudantes que não se enquadram nos itens anteriores e que, por algum motivo, não 

conseguirem acessar o boleto no portal, deverão procurar imediatamente a Secretaria 

Acadêmica. 
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5. Ao efetivar o pagamento da primeira parcela da semestralidade, o estudante reserva 

sua vaga para o primeiro semestre de 2018, mas sua renovação somente estará concluída 

na etapa seguinte, conforme condições a seguir: 

5.1. O estudante precisará confirmar/ativar a sua renovação de matrícula, no período de 

20/12/2017 a 02/01/2018, por meio do Portal do Estudante, sob pena de não ser 

considerado matriculado,  

 

5.2. Os devidos ajustes de grade poderão ser realizados no ato da confirmação da 

matrícula;  

 

5.3. O estudante deverá estar apto documentalmente junto a Secretaria Acadêmica e com a 

Biblioteca; 

 

5.4. O estudante deverá estar adimplente com a lES; 

 

5.5. O estudante deverá estar vinculado a no mínimo três disciplinas, sendo que o sistema 

disponibiliza as disciplinas por meio da análise prévia do histórico escolar individual de cada 

estudante, do tempo de integralização e de acordo com a matriz curricular vigente; 

 

5.6. Caso o estudante cumpra os pré-requisitos estabelecidos nos itens anteriores, a 

FACULDADE LS poderá confirmar a matrícula do mesmo automaticamente. 

 

6. Após o dia 02/01/2018, os estudantes que necessitarem realizar alterações e/ou não 

tiverem realizado o procedimento institucional de renovação de matrícula on-line devem 

entrar em contato com a secretaria acadêmica para os devidos ajustes no período de 

02/01/2018 a 10/11/2018. 

 

7. Qualquer inclusão de disciplina após a matricula implicará em reajuste nas parcelas 

seguintes, sendo que não há estorno de eventuais diferenças. O ajuste somente será feito 

nas parcelas a vencer. 

 

8. O aditamento de financiamento, para os estudantes que aderiram ao LS Crédito, deverá 

ser realizado no período de 10/01/2018 a 31/01/2018. 

 

9. Os estudantes que contam com financiamento estudantil - FIES, farão o aditamento 

conforme calendário estabelecido pelo Governo Federal. 
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10. Durante e após o período de aditamento do FIES e do LS Crédito fica proibido alterar a 

grade curricular a ser cursada em 2018, pois o valor do financiamento de cada semestre 

leva em consideração os termos do contrato informado. Alertamos aos estudantes que 

necessitarem fazer ajustes de grade, troca de turno e demais procedimentos que venham a 

alterar os valores da semestralidade, concluam esses processos antes de confirmarem o 

aditamento junto ao fies; 

 

11. Os estudantes que não efetuarem o pagamento do boleto de renovação de matrícula 

dentro do vencimento estabelecido no item 1 deste regulamento perderão todos os 

descontos e pagarão o mesmo com juros, correção monetária e encargos contratuais, de 

acordo com o contrato de prestação de serviços educacionais. 

 

12. Os estudantes que não tiverem concluído o processo de renovação de matrícula até o 

dia 16/02/2018 não terão acesso ao Portal do Estudante e não poderão frequentar as aulas. 

 

13. Os pedidos de renovação fora do prazo ficam condicionados à existência de vaga, bem 

como à avaliação do motivo real da perda do prazo. A aprovação da matrícula fora do prazo 

se dará em caráter excepcional e por motivo justificável com a autorização da Coordenação 

de Curso ou Direção.  

 

13.1. A regra também é aplicada aos estudantes bolsistas Prouni, Educa Mais Brasil, Quero 

Bolsa e os beneficiados pelo FIES. Mas, nesses casos, é necessário autorização do Setor 

de Convênios da Faculdade LS. 

 

14. O aceite deste regulamento implica na concordância obrigatória, irrestrita e irrevogável 

de todas as cláusulas e condições deste no ato da efetivação da matrícula. 

 

15. As eventuais divergências ou omissões relacionadas ao Regulamento serão 

solucionadas administrativamente por uma comissão composta por membros da Diretoria 

da Faculdade LS e em instância extra-administrativa no Fórum de Taguatinga/DF, que fica 

desde já eleito para dirimir as dúvidas provenientes. 

 

 

Brasília /DF, 22 de novembro de 2017. 

 



 
 

PLANO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
Credenciamento: Portaria Nº 2.552 de 15/07/2005 publicada no DOU de 19/07/2005 
Recredenciamento: Portaria Nº 1415 de 06/12/2016, publicada no DOU de 07/12/20 

569 
 

www.ls.edu.br/faculdade 
 

 

 

 

 

 

ANEXO X – REGIME DO EXERCÍCIO DOMICILIAR 
 

RESOLUÇÃO Nº 13/2018 

 

CRITÉRIOS DE NORMATIZAÇÃO DO REGIME DO EXERCÍCIO DOMICILIAR 

                    
                        O DIRETOR GERAL, PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR, órgão 

máximo de deliberação didático-científico da Faculdade LS, no uso de suas atribuições 

legais, considerando o que consta regimento interno resolve:  

Aprovar o Regulamento das Atividades do Regime de Exercício Domiciliar Faculdade LS, 

que passa fazer parte integrante desta Resolução.  

                        

Publique-se e cumpra-se. 

  

  

                                                                                      Brasília, 06 de julho de 2018. 

  

 

 

 

 

 

 

LUIZ ANTÔNIO DE FRANÇA 

Presidente do Conselho Superior 
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ANEXO DA RESOLUÇÃO DO CONSUP, PUBLICADA PELO OFÍCIO DIR Nº. 13/2018 

REGULAMENTO DO REGIME DE EXERCÍCIO DOMICILIAR  

 

Artigo 1° - o regime de exercício domiciliar (RED) é instrumento de acompanhamento 

acadêmico aos discentes que, conforme estabelecido em lei, estejam impossibilitados de 

frequentar as aulas e demais atividades acadêmicas por período igual ou superior a quinze 

dias, segundo as prescrições legais. 

Arrigo 2o - Poderão requerer o RED aqueles alunos que, por impedimento de locomoção, 

doença infecto-contagiosa ou gravidez (Lei N° 1044/69 e Lei N° 6202/75), estejam 

impedidos de frequentar as aulas e demais atividades académicas por período igual o 

superior a quinze dias. 

Artigo 3° - Os alunos amparados pelo RED terão de acompanhar os conteúdos 

correspondentes ao período de afastamento e, a compensação das faltas será efetivada  

mediante apresentação das atividades exigidas pelo professor titular de cada disciplina. 

Paragrafo único: durante o período de afastamento do aluno em RED, as faltas deverão ser 

lançados no diário de classe, sendo que, nos dias cobertos pelo laudo/atestado médico, 

deverá ser feito o registro (RED) para efeito de não reprovação quando cumpridas as 

exigências legais. 

Artigo 4° - O aluno em Regime Especial não está dispensado da realização de provas e 

demais formas de verificação da aprendizagem. 

Paragrafo único: As provas terão valor total e os trabalhos repõem as faltas. 

Artigo 5o - O pedido de RED deverá ser protocolizado pelo aluno ou terceiro, no prazo de três 

dias úteis a contar da data da emissão de laudo e/ou atestado médico. 

Artigo 6º - Não tem direito a RED alunos com atestados médicos inferiores a quinze dias e 

não têm valor legal declarações de serviço, salvo convocação militar em casos previstos na 

legislação vigente. 

Artigo 8° - Executando-se os casos legais de justificação e compreensão de ausência 

através do RED, não se admite o chamado "abono de faltas", qualquer que tenha sido a 

razão determinante do não comparecimento do discente às aulas e/ou provas. 

Artigo 9° - Atestados médicos com prazo inferior a quinze dias, declarações de serviço e 

quaisquer outros motivos que levem o aluno a faltar às aulas e provas, já estão previstas nos 

25% de faltas  sobre o número total de aulas ministradas a que o aluno tem direito. Sendo 

assim, e excetuando os casos amparados pelo Regime Especial, o aluno que não 
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comparecer a 75% das aulas e demais atividades acadêmicas será reprovado por falta, 

mesmo que obtenha média para aprovação. 

Artigo 10° - Não é de competência do professor receber atestados ou declarações, devendo 

o aluno dar entrada de quaisquer documentos, via protocolo geral da instituição. 

 

 

LUIZ ANTÔNIO DE FRANÇA 

Presidente do Conselho Superior 
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ANEXO Z – ATIVIDADES PRÁTICAS EXTERNAS 

 

RESOLUÇÃO Nº 12/2016 

 

 

CRITÉRIOS DE NORMATIZAÇÃO PARA AS AULAS PRÁTICAS EXTERNAS 

                    

                        O DIRETOR GERAL, PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR, 

órgão máximo de deliberação didático-científico da Faculdade LS, no uso de suas 

atribuições legais, considerando o que consta regimento interno resolve:  

Aprovar o Regulamento para as Aulas Práticas Externas da Faculdade LS, que 

passa fazer parte integrante desta Resolução.  

                        

Publique-se e cumpra-se. 

  

  

                                                                                     Brasília, 08 de agosto de 2016. 

  

 

 

 

 

  

LUIZ ANTÔNIO DE FRANÇA 
Presidente do Conselho Superior 
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ANEXO DA RESOLUÇÃO DO CONSUP, PUBLICADA PELO OFÍCIO DIR Nº. 12/2018 

REGULAMENTO PARA AS AULAS PRÁTICAS EXTERNAS 

 

 

Dispõe sobre o regulamento para as aulas práticas externas. 

 
 

CAPÍTULO I  
Da definição de aulas práticas externas 

 

Art. 1º. As aulas práticas externas-APE envolvem genericamente de aulas de 

campo e visitas técnicas, contemplando todas as atividades didáticas/pedagógicas 

de natureza prática, com desenvolvimento externo à Faculdade LS. 

§1º. Entende-se por visita técnica a atividade que fornece aos alunos uma rápida 

visão sobre os aspectos operacionais, funcionais e de instalações físicas da 

empresa ou instituição. É atividade de caráter geral, informativa e institucional sobre 

área e/ou serviços. 

§ 2º As saídas de campo são atividades que envolvem a observação, a coleta ou 

não de materiais para análise posterior, a participação individual ou coletiva na 

constatação e resolução de problemas. 

§ 3º. Só poderão ser ofertadas aulas práticas externas em disciplinas regulares 

aprovadas na matriz curricular de cada curso. 

§ 4º. A carga horária das aulas práticas externas é parte integrante da carga horária 

da disciplina, devendo constar em seu plano de ensino. 

§ 5º. A carga horária das aulas práticas externas poderá ser revertida em horas 

complementares, de acordo com o projeto apresentado pelo professor da disciplina 

e  deferimento da coordenação de curso. 
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Art. 2º. Poderão participar das aulas práticas externas todos os estudantes 

regularmente matriculados na disciplina na qual será realizada a atividade, o 

professor(es) responsável(eis) e outros colaboradores convidados. 

 

CAPÍTULO II 

Do Planejamento das Aulas Práticas Externas 

 

Art. 3º. As aulas práticas externas deverão ser planejadas pelo (s) professor (es) da 

disciplina e estarem previstas no plano de ensino. 

Parágrafo único. A coordenação de curso deverá aprovar o plano de ensino dos 

professores que preveem atividades externas.  

Art. 4º. De forma a promover a interdisciplinaridade e otimizar recursos, sugere-se 

que as aulas práticas externas sejam planejadas em conjunto entre os professores e 

os coordenadores dos cursos. 

§1º. É de responsabilidade dos professores planejar, executar e avaliar as aulas 

práticas externas. 

§2º. Caso seja necessária a utilização de horário de aula de outro (s) professor (es) 

que não esteja(m) envolvido(s) na aula prática externa, é obrigatória a entrega de 

uma autorização do(s) mesmo(s) para a coordenação de curso. 

 
Art. 5º. Poderão ser solicitados recursos financeiros para custear as aulas de 

campo, para que a mesma possa atingir os objetivos didático/pedagógicos 

propostos, conforme disposto no Art. 1º. 

Parágrafo único. A prestação da utilização de recursos concedidos deverá ser 

realizada até uma semana após aula prática externa por meio de recibos, os quais 

deverão ser entregues para a coordenação de curso. 

Art. 6º. As aulas práticas externas que utilizarão transporte devem solicitar com 

antecedência de no mínimo 30 (trinta) dias, através da entrega da requisição para 

solicitação de transporte para o coordenador de curso. 
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Parágrafo único. A coordenação de curso verificará junto a Direção Geral da 

Faculdade LS a possibilidade de subsidiar o transporte. 

Art. 7º. Para as aulas práticas externas com duração maior que um período de aula, 

os estudantes deverão contratar empresa especializada para as providências 

cabíveis quanto ao transporte, estadia, seguro, dentre outros. 

§1º. A Faculdade LS não se responsabiliza por danos ou acidentes ocorridos no 

período da aula prática externa. 

§2º. As aulas práticas externas com duração superior a um período de aulas 

deverão ser comunicadas à direção de ensino com, no mínimo, 1 (um) mês antes da 

data prevista, para ciência e deferimento. 

 
 

CAPÍTULO III  
Dos procedimentos na execução das aulas práticas externas e das sanções 

disciplinares 

 
 

Art. 8º. O professor deverá planejar mecanismos que possibilitem a avaliação da 

aprendizagem adquirida na atividade realizada e registrar no diário de classe. 

Art. 9º. A aula prática externa deverá ter o acompanhamento integral do (s) 

professor (es) envolvidos na atividade. 

Art. 10º. Antes do início da aula de campo todos os participantes da aula prática 

externa deverão assinar Termo de Responsabilidade. 

§ 1º. O(s) aluno(s) que não assinar (em) o Termo de Responsabilidade será (ão) 

impedido (s) de participar (em) da aula prática externa. 

§ 2º. Caberá ao professor (es) responsável(eis) pela disciplina, a coleta dos Termos 

de Responsabilidade, que deverão ser entregues para a coordenação de curso, 

antes do início da aula prática externa. 

§ 3º. A lista de participantes da atividade deverá ser conferida com antecedência 

mínima de três dias úteis. 
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§ 4º Não será permitida a participação de estudantes não matriculados na disciplina 

e de colaboradores que não estejam envolvidos na área relativa ao assunto da 

atividade. 

Art. 11º. O professor deverá providenciar a autorização dos pais de estudantes 

menores de idade para participação na aula prática externa, com antecedência. 

Art. 12º. O(s) estudantes(s) que praticar (em) ato incompatível com o disposto nesta 

resolução ou com as normas do Regimento Interno da Faculdade LS deverá (ao) 

ser desligado(s) da atividade. 

§ 1º. O(s) estudantes(s) desligado(s) da aula prática externa será (ão) comunicado 

(s) a respeito do motivo do desligamento e estará sujeito às sanções previstas no 

Regimento Interno da instituição. 

§ 2º. Os custos de retorno do(s) estudante (s) desligado(s) da aula prática externa 

deverão ser custeados por ele (s) conforme termo de responsabilidade que deverá 

ser assinado por todos participantes discentes antes do início de cada uma dessas 

aulas. 

§ 3º. Caberá ao Professor (res) responsável (eis) encaminhar, por escrito, à Direção 

de Ensino, com cópia ao respectivo coordenador de curso, um relato do ocorrido 

para as devidas providências. 

Art. 13º. Os estudantes serão responsabilizados pelos equipamentos emprestados 

da Faculdade LS, caso estes venham a ser perdidos ou danificados por uso 

inadequado, sendo o fato apurado através de processo administrativo. 

Parágrafo único. Em caso de constatação de dolo ou culpa do estudante, este 

deverá ressarcir os prejuízos decorrentes da perda ou dos danos no(s) 

equipamentos. 

Art. 14º. Em caso de atraso na devolução dos equipamentos emprestados pela 

Faculdade LS, o estudante incorrerá em penalidade a ser estipulada pelo colegiado 

de curso. 
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CAPÍTULO IV  

Dos dispositivos gerais 

 

Art. 15º. Casos omissos, não constantes neste regulamento, serão analisados pela 

Direção de Ensino e Direção Geral da Faculdade LS. 

Art. 16º. Este ato normativo entra em vigor nesta data. 

 

 

Brasília/DF, 08 de agosto de 2016. 

 

 

 

 LUIZ ANTÔNIO DE FRANÇA 

Presidente do Conselho Superior 
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