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RESUMO 

 

 

 

O Projeto Pedagógico do Curso de Tecnologia em Gestão Hospitalar, contido 

neste documento, parte de considerações da organização didático-pedagógica, 

pelo sistema de avaliação institucional, do processo de ensino-aprendizagem e da 

avaliação docente. Na sequência, mostra um panorama do corpo docente e dos 

sujeitos que integram a área operacional do curso. Registra o detalhamento das 

às ações do Curso de acordo com o instrumento de avaliação de cursos. Este 

documento apresenta o ideário e as práticas do Curso de Tecnologia em Gestão 

Hospitalar, com sua estrutura e potencialidades, favoráveis à formação do 

Tecnólogo em Gestão Hospitalar.  

Palavras-chave: Planejamento, Formação, Tecnologia em Gestão Hospitalar. 
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1 APRESENTAÇÃO 

 

O Projeto Pedagógico de Curso é um instrumento balizador para o fazer 

acadêmico da unidade básica Curso e, por consequência, expressa a prática 

pedagógica das instituições, o que propicia um direcionamento da gestão 

acadêmica e administrativa, em consonância com o estabelecido no Projeto de 

Desenvolvimento Institucional (PDI). 

O Projeto Pedagógico do Curso Superior de Tecnologia em Gestão 

Hospitalar possibilita o desenvolvimento de uma ação educativa em sintonia com 

as tendências e práticas didático-pedagógicas contemporâneas, observando-se a 

legislação federal vigente e demais normatizações internas da Faculdade LS. A 

oferta do Curso possibilita o acesso à educação superior por um número 

significativo de estudantes, promovendo a integração do mundo acadêmico com 

as demandas atuais na área de gestão e saúde. 

A organização desse Projeto toma por alicerces a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional, as determinações legais, e Diretrizes Curriculares 

Nacionais Gerais para a organização e o Catálogo Nacional de Cursos Superiores 

de Tecnologia, área Ambiente e Saúde. 

O objetivo é o desenvolvimento de qualificações que permitam ao egresso a 

atuação profissional na área, com uma postura ética, humanística e cidadã, por 

meio da qual sua função seja reconhecida no contexto social, político, econômico 

e cultural. O entendimento das implicações daí decorrentes, de suas relações com 

a pessoa humana e com a sociedade, é preponderante para o crescimento e 

inserção do profissional no mercado de trabalho. 

Trata-se de um Projeto que define as diretrizes gerais de atuação política e 

pedagógica do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar da Faculdade 

LS materializadas em uma proposta curricular, que possibilita a concretização de 

suas finalidades e de seus objetivos. Sua efetivação está interligada à ação de 

todos os segmentos da comunidade acadêmica da Faculdade LS com vistas ao 

desenvolvimento do processo educativo, articulado e intencionalmente de 

vanguarda e com perspectivas à educação permanente. 
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1.1 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

A formação do profissional fundamenta-se na visão humanista aliada a uma 

postura reflexiva e de visão crítica que fomenta a capacidade e a aptidão para a 

aprendizagem autônoma e dinâmica, indispensável ao exercício da ciência, da 

prestação da justiça e do desenvolvimento da cidadania. Esta formação inclui 

teorias e práticas que conduzem ao desenvolvimento integral dos discentes, para 

que possam ser capazes de transformar o conhecimento e não apenas reproduzi-

lo. 

O projeto pedagógico do Curso de Tecnologia em Gestão Hospitalar foi 

elaborado e reestruturado com base nos princípios da educação nacional e nos 

pressupostos da educação superior expressos na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – LDB, Lei n.º 9.394/1996. Pauta-se, nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso e possui carga horária em conformidade com a 

legislação a qual estabelece carga horária mínima e tempo de integralização do 

curso. 

Está adequado às Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das 

Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e 

Africana (Resolução CNE/CP nº 01, 17/06/2004;); às Políticas de Educação 

Ambiental (Lei nº 9.795, 27/04/1999 e Decreto nº 4.281, 25/06/2002) e a Educação 

em Direitos Humanos (Resolução CNE/CP nº 1, de 30 de maio de 2012), bem 

como atende à exigência curricular da Língua Brasileira de Sinais – Libras 

(Decreto 5.626 de 22/12/2005) e a normatização do Núcleo Docente Estruturante. 

Por conseguinte, A gestão do curso é exercida por um Coordenador, pelo NDE e 

por um colegiado, denominado Colegiado de Curso, em atendimento à legislação 

e as informações acadêmicas do curso estão disponibilizadas na forma impressa 

na Coordenação de Curso e, em formato digital, e site da Faculdade LS. 

O Projeto Pedagógico construído em consonância com as seguintes 

orientações: 

a) Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e 

bases da educação nacional; 
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b) Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006. Dispõe sobre o exercício das 

funções de regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação superior 

e cursos superiores de graduação e sequenciais no sistema federal de ensino. 

c) Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004, que institui o Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior - SINAES e dá outras providências; 

d) Plano de Desenvolvimento Institucional da Faculdade LS - PDI; 

e) Regimento Geral da Faculdade LS; 

f) 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 N° 9.394/96, com a redação dada pelas Leis N° 10.639/2003 e 

N° 11.645/2008, e da Resolução CNE/CP N° 1/2004, fundamentada no Parecer 

CNE/CP N° 3/2004; 

g) 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° 01, de 30/05/2012; 

h) Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, 

conforme disposto na Lei N° 12.764, de 27 de dezembro de 2012; 

i) Titulação do corpo docente, art. 66 da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 

1996;  

j) Núcleo Docente Estruturante (NDE), Resolução CONAES N° 1, de 

17/06/2010;  

k) Carga horária mínima em horas para Bacharelados e Licenciaturas de 

acordo com as Resoluções CNE/CES N° 02/2007 (Graduação, Bacharelado, 

Presencial), CNE/CES N° 04/2009 (Área de Saúde, Bacharelado, Presencial) e 

CNE/CPN°2 /2002. 

l) Tempo de integralização: Resolução CNE/CES N° 02/2007 (Graduação, 

Bacharelado, Presencial), Resolução CNE/CES N° 04/2009 (Área de Saúde, 

Bacharelado, Presencial) e Resolução CNE/CP 2 /2002 (Licenciaturas); 

m) Condições de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade 

reduzida, conforme disposto na CF/88, art. 205, 206 e 208, na NBR 9050/2004, da 

ABNT, na Lei N° 10.098/2000, nos Decretos N° 5.296/2004, n° 6.949/2009, 

n°7.611/2011 e na Portaria n° 3.284/2003; 
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n) Disciplina de Libras, Dec. N°5.626/2005; 

o) Instrumentos para autorização, renovação e reconhecimento dos cursos, 

publicados pelo INEP, que se encontram disponíveis em www.inep.gov.br;  

p) Demais legislações pertinentes à educação superior. 

 
Foram consultadas as legislações disponíveis para o curso de Tecnologia 

em Gestão Hospitalar no site do INEP: 

a) Resolução CNE/CP nº 003/2002, aprovado em 18 de dezembro de 200. 

Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a organização e o 

funcionamento dos cursos superiores de tecnologia. 

b) Parecer CNE/CES nº 67/2003, aprovado em 11 de março de 2003; 

c) Referencial para as Diretrizes Curriculares Nacionais – DCN dos Cursos de 

Graduação; 

d) Parecer CNE/CES nº 236/2009, aprovado em 7 de agosto de 2009; 

e) Consulta acerca do direito dos alunos à informação sobre o plano de ensino 

e sobre a metodologia do processo de ensino-aprendizagem e os critérios de 

avaliação a que serão submetidos; 

f) Tempo de integralização: Resolução CNE/CES N° 02/2007 (Graduação, 

Bacharelado, Presencial), Resolução CNE/CES N° 04/2009 (Área de Saúde, 

Bacharelado, Presencial) e Resolução CNE/CP 2 /2002 (Licenciaturas); 

g) Condições de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade 

reduzida, conforme disposto na CF/88, art. 205, 206 e 208, na NBR 9050/2004, da 

ABNT, na Lei N° 10.098/2000, nos Decretos N° 5.296/2004, n° 6.949/2009, 

n°7.611/2011 e na Portaria n° 3.284/2003; 

h) Disciplina de Libras, Dec. N°5.626/2005; 

i) Instrumentos para autorização, renovação e reconhecimento dos cursos, 

publicados pelo INEP, que se encontram disponíveis em <www.inep.gov.br>; 

j) Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia – 3ª Edição, 

k) a partir da publicação da Portaria MEC nº 413, de 11 de maio de 2016. 

l) Demais legislações pertinentes à educação superior. 

 
Foram consultados os normativos internos da Faculdade LS, a saber: 

http://www.inep.gov.br/
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a) Resolução da LS, que instituiu o Núcleo Docente Estruturante - NDE; 

b) Resolução da Comissão Própria de Avaliação – CPA; 

c) Resolução de Estágios Supervisionados da Graduação; 

d) Resolução de Trabalho de Conclusão de Curso,  

e) Resolução de  Atividades Complementares,  

f) Resolução de Monitoria, 

g) Resolução de  Atividades Práticas Supervisionadas  Extraclasse -  APEC 

E demais normativos institucionais. 

 

1.1.1 Coerência do Currículo com as Diretrizes Curriculares Nacionais 

(DCNs) e Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia 

(CNCST). 

  

As Diretrizes Curriculares Nacionais possuem política de estímulo ao 

cumprimento de um amplo espectro curricular fomentado de forma autônoma por 

meio de regulamento próprio da Instituição de Ensino Superior. 

A integração entre a teoria e prática – outro elemento estrutural do Projeto 

Pedagógico previsto nas Diretrizes Curriculares Nacionais que também se insere 

na política de ensino do Plano de Desenvolvimento Institucional – processa-se de 

várias formas no Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar da 

Faculdade LS, a saber:  

● na organização da grade de disciplinas;  

● no enfoque metodológico de estudos sistemáticos a partir de casos 

concretos relacionados a área de saúde; 

● no estudo das especificidades por meio das práticas; 

● no trato transversal e interdisciplinar entre os várias componentes 

curriculares que se comunicam. 

Assim mesmo, o projeto pedagógico do Curso de Gestão Hospitalar está 

organizado com base nos pareceres e diretrizes do Catálogo Nacional dos Cursos 

Superiores de Tecnologia, quanto ao seu eixo tecnológico: Ambiente e saúde, o 
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perfil profissional de conclusão, a infraestrutura requerida, ao campo de atuação 

profissional e as possibilidades de prosseguimento de estudos na pós-graduação. 

  

1.1.2 Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental  

  

O Curso de Tecnologia em Gestão Hospitalar aborda, ao longo do seu 

desenvolvimento, aspectos sociais, éticos e da educação ambiental previstos pelo 

Conselho Nacional de Educação, por meio do Parecer CNE/CP n.ᵒ 14, de 6 de 

junho de 2012, que originou a Resolução CNE/CP n.ᵒ 2, de 15 de junho de 2012, 

estabeleceu as diretrizes curriculares nacionais para a educação ambiental, na 

educação básica e na educação superior, orientando a implementação do 

determinado pela Constituição Federal e pela Lei n.ᵒ 9.795, de 1999, a qual dispõe 

sobre a Educação Ambiental (EA) e institui a Política Nacional de Educação 

Ambiental (PNEA), definindo seus objetivos e princípios. 

Segundo a Resolução, em seu artigo 8º, determina como Diretriz Curricular: 

§ 1º O respeito à autonomia da dinâmica escolar e acadêmica que deve ser 

desenvolvida como uma prática educativa integrada e interdisciplinar, contínua e 

permanente em todas as fases, etapas, níveis e modalidades, não devendo, como 

regra, ser implantada como disciplina ou componente curricular específico.  

§ 2º Parágrafo único. Nos cursos, programas e projetos de graduação, pós-

graduação e de extensão, e nas áreas e atividades voltadas para o aspecto 

metodológico da Educação Ambiental, é facultada a criação de componente 

curricular específico. 

O atributo "ambiental" na tradição da Educação Ambiental brasileira e 

latino-americana mobiliza atores sociais comprometidos com a prática político-

pedagógica transformadora e emancipatória capaz de promover a ética e a 

cidadania ambiental, representando um elemento estruturante que demarca um 

campo político de valores e práticas.  

Ainda, segundo a Resolução, Art. 10: “As instituições de Educação Superior 

devem promover sua gestão e suas ações de ensino, pesquisa e extensão 

orientadas pelos princípios e objetivos da Educação Ambiental”. 
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No Título III da Resolução, sobre a Organização Curricular, o Art. 14, 

estabelece que a educação ambiental deve contemplar, dentre outros: 

§ 1º A abordagem curricular que enfatize a natureza como fonte de vida e 

relacione a dimensão ambiental à justiça social, aos direitos humanos, à saúde, ao 

trabalho, ao consumo, à pluralidade étnica, racial, de gênero, de diversidade 

sexual, e à superação do racismo e de todas as formas de discriminação e 

injustiça social; 

§ 2º A abordagem curricular integrada e transversal, contínua e permanente em 

todas as áreas de conhecimento, componentes curriculares e atividades escolares 

e acadêmicas; 

§ 3º O aprofundamento do pensamento crítico-reflexivo mediante estudos 

científicos, socioeconômicos, políticos e históricos a partir da dimensão 

socioambiental, valorizando a participação, a cooperação, o senso de justiça e a 

responsabilidade da comunidade educacional em contraposição às relações de 

dominação e exploração presentes  na realidade atual; 

§ 4º O incentivo à pesquisa e à apropriação de instrumentos pedagógicos e 

metodológicos que aprimorem a prática discente e docente e a cidadania 

ambiental. 

Enfatizando no Art. 15, o compromisso da instituição educacional, o papel 

socioeducativo, ambiental, artístico, cultural e as questões de gênero, etnia, raça e 

diversidade que compõem as ações educativas, a organização e a gestão 

curricular são componentes integrantes dos projetos institucionais e pedagógicos 

da Educação Básica e da Educação Superior. 

§ 2º O planejamento dos currículos deve considerar os níveis dos cursos, as 

idades e especificidades das fases, etapas, modalidades e da diversidade 

sociocultural dos estudantes, bem como de suas comunidades de vida, dos 

biomas e dos territórios em que se situam as instituições educacionais. 

§ 3º O tratamento pedagógico do currículo deve ser diversificado, permitindo 

reconhecer e valorizar a pluralidade e as diferenças individuais, sociais, étnicas e 

culturais dos estudantes, promovendo valores de cooperação, de relações 

solidárias e de respeito ao meio ambiente. 
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Nos Artigos 16 e 17, a Resolução destaca a inserção dos conhecimentos 

concernentes à Educação Ambiental nos currículos da Educação Superior por 

meio da transversalidade, mediante temas relacionados com o meio ambiente e a 

sustentabilidade socioambiental; dos conteúdos dos componentes constantes do 

currículo; da combinação de transversalidade e de tratamento nos componentes 

curriculares; e de outras formas de inserção na organização curricular, 

considerando a natureza dos cursos.  

A Faculdade LS, em consonância com essa resolução, promove o estímulo 

da visão integrada, multidimensional da área ambiental considerando as 

influências políticas, sociais, econômicas, psicológicas, dentre outras: 

1. na relação entre sociedade, meio ambiente, natureza, cultura, ciência e 

tecnologia; pensamento crítico por meio de estudos filosóficos, científicos, 

socioeconômicos, políticos e históricos, na ótica da sustentabilidade 

socioambiental, valorizando a participação, a cooperação e a ética;  

2. reconhecimento e valorização da diversidade dos múltiplos saberes e 

olhares científicos e populares sobre o meio ambiente, em especial de povos 

originários e de comunidades tradicionais; 

3. vivências que promovam o reconhecimento, o respeito, a responsabilidade 

e o convívio cuidadoso com os seres vivos e seu  

4. reflexão sobre as desigualdades socioeconômicas e seus impactos 

ambientais, que recaem principalmente sobre os grupos vulneráveis, visando à 

conquista da justiça ambiental; 

5. uso das diferentes linguagens para a produção e a socialização de ações e 

experiências coletivas que propõe a integração da comunicação com o uso de 

recursos tecnológicos na aprendizagem.  

No Curso de Tecnologia em Gestão Hospitalar, a Educação Ambiental é 

assunto obrigatório tratado em especial na disciplina de “Sociedade, Saúde e 

Ambiente” abordando temas como impacto ambiental, urbanização sustentável, 

legislação e direito ambiental, economia do meio ambiente e responsabilidade 

socioambiental, tendo como objetivo ambientar e contextualizar o profissional de 

tecnologia como agente de transformação sustentável e preservação do meio 

ambiente sob a ótica da gestão ambiental. 
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1.1.3 Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 

Étnico-Raciais 

  

Com a alteração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 

9.394/1996, pela Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, com as alterações 

introduzidas pela Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008, tornou-se obrigatório no 

Sistema de Ensino Fundamental e Ensino Médio oficiais e particulares o ensino 

sobre História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, incluindo nos conteúdos 

programáticos “diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a 

formação da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o 

estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos 

indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na 

formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas 

social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil.” 

A partir da Lei nº10.639/2003, que instituiu o dia 20 de novembro como “Dia 

Nacional da Consciência Negra”, o Conselho Nacional de Educação, com 

fundamento no Parecer CNE/CP nº 03, de 10 de março de 2004, editou a 

Resolução CNE/CP nº 01, de 17 de julho de 2004, instituindo as “Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o 

Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, a serem observadas pelas 

Instituições de ensino, que atuam nos níveis e modalidades da Educação 

Brasileira e, em especial, por Instituições que desenvolvem programas de 

formação inicial e continuada de professores”. 

Como diretriz curricular, a Resolução CNE/CE nº 01/2004 estabelece: 

As Instituições de Ensino Superior incluirão nos conteúdos de disciplinas e 

atividades curriculares dos cursos que ministram a Educação das Relações 

Étnico-Raciais, bem como o tratamento de questões e temáticas que dizem 

respeito aos afrodescendentes, nos termos explicitados no Parecer CNE/CP nº 

3/2004. 
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O cumprimento das referidas Diretrizes Curriculares, por parte das 

instituições de ensino, será considerado na avaliação das condições de 

funcionamento do estabelecimento. 

A Faculdade LS tem a preocupação de promover em seus cursos de 

bacharelado, licenciatura e de tecnólogos a Educação das Relações Étnico-

Raciais, bem como o tratamento de questões e temáticas que dizem respeito aos 

afrodescendentes, conforme o parecer CNE/CP nº 03, de 10 de março de 2004, 

que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a educação das relações 

étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana (DOU 

de 19/05/ 2004), dispõe o § 1º do artigo 1º da Resolução, tendo por “objetivo a 

divulgação e produção de conhecimentos, bem como de atitudes, posturas e 

valores que eduquem cidadãos quanto à pluralidade étnico-racial, tornando-os 

capazes de interagir e de negociar objetivos comuns que garantam, a todos, 

respeito aos direitos legais e valorização de identidade, na busca da consolidação 

da democracia brasileira.” 

A Educação para as Relações Étnico-Raciais no Curso de Tecnologia em 

Gestão Hospitalar é viabilizada por meio da abordagem de temas que apontam a 

importância da diversidade cultural existente no País e sua influência no 

comportamento social. O tema é abordado na disciplina de “Gestão em Serviços 

em Saúde III” na qual são abordadas as implicações sociais, ideológicas, saúde, 

valores, interesses, conflitos, postura ética, pensamento complexo e pensamento 

sistêmico.  

  

1.1.4 Diretrizes Curriculares Nacionais para Direitos Humanos  

  

As Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos foram 

estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação, por meio da Resolução 

CNE/CP nº 01, de 30 de maio de 2012, a partir do contido no Parecer CNE/CP nº 

08, de 6 de março de 2012. 

As diretrizes estabelecidas foram ancoradas no que dispõe a “Declaração 

Universal dos Direitos Humanos de 1948; a Declaração das Nações Unidas sobre 

a Educação e Formação em Direitos Humanos (Resolução A/66/137/2011); a 
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Constituição Federal de 1988; a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(Lei º 9.394/1996); o Programa Mundial de Educação em Direitos Humanos 

(PMEDH 2005/2014), o Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH-

3/Decreto nº 7.037/2009); o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos 

(PNEDH/2006); e as diretrizes nacionais emanadas pelo Conselho Nacional de 

Educação, bem como outros documentos nacionais e internacionais que visem 

assegurar o direito à educação a todos(as).” 

Ao Editar a Resolução CNE/CP nº 01/2012, o Conselho Nacional 

estabeleceu que a Educação em Direitos Humanos, um dos eixos fundamentais 

do direito à educação, refere-se ao uso de concepções e práticas educativas 

fundadas nos Direitos Humanos e em seus processos de promoção, proteção, 

defesa e aplicação na vida cotidiana e cidadã de sujeitos de direitos e de 

responsabilidades individuais e coletivas. 

Os Direitos Humanos, internacionalmente reconhecidos como um conjunto 

de direitos civis, políticos, sociais, econômicos, culturais e ambientais, sejam eles 

individuais, coletivos, transindividuais ou difusos, referem-se à necessidade de 

igualdade e de defesa da dignidade humana. 

Estabeleceu ainda, conforme disposto no § 2º do Art. 2º, que aos sistemas 

de ensino e suas instituições cabe a efetivação da Educação em Direitos 

Humanos em seus processos de promoção, proteção, defesa e aplicação na vida 

cotidiana e cidadã de sujeitos de direitos e de responsabilidades individuais e 

coletivas, implicando a adoção sistemática dessas diretrizes por todos(as) os(as) 

envolvidos(as) nos processos educacionais. 

A Faculdade LS em concordância com as Diretrizes Nacionais para a 

Educação em Direitos Humanos estrutura-se através do Projeto de Alto Padrão 

promovendo a educação para a mudança e a transformação social, compondo o 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), seguindo os princípios de: 

I.dignidade humana; 

II. igualdade de direitos; 

III. reconhecimento e valorização das diferenças e das diversidades; 

IV. laicidade do Estado; 

V. democracia na educação; 



26 
 

 

VI. transversalidade, vivência e globalidade; e 

VII. sustentabilidade socioambiental. 

No Curso de Tecnologia em Gestão Hospitalar, a Educação em Direitos 

Humanos é tratada como um conteúdo específico na disciplina de “Direito em 

Serviços em Saúde” abordando a integração do homem e do ambiente sob a ótica 

dos direitos humanos civis, políticos, sociais, econômicos, culturais e ambientais, 

sejam eles individuais ou coletivos. 
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

 

2.1 DADOS GERAIS 

 

2.1.1 Mantenedora 

  

Quadro 1 - Razão Social da Mantenedora 
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 Quadra Setor D Sul -  lote 7, subsolo. Depósito 1 e 2 
Taguatinga- Brasília-DF CEP 720020-070 

Câmpus de 
Ceilândia: 

QNM 12 Via NM 12/14 Lote 1, Ceilândia Norte -  Brasília –
DF   

Fonte: O Autor (2018) 

 

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 nas 

Regiões de Taguatinga (Região Administrativas III), e o Câmpus de Ceilândia 

http://emec.mec.gov.br/plugins/download/arquivo.php?666ac576aa2666cff323f5d976d592a6=Mjc3OTA1XzQ0OC5wZGY=&d6fe1d0be6347b8ef2427fa629c04485=SWVzXzMxNDcv
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(Região Administrativa IX - Distrito Federal), é uma instituição particular de Ensino 

Superior. 

Modalidades de ensino: Presencial. 

 

2.2 MISSÃO, VISÃO E VALORES 

 

2.2.1 Missão 

 

A Faculdade LS tem como missão institucional: 

Desenvolver, produzir, aplicar e disseminar conhecimentos a 

partir da busca de soluções inovadoras frente às demandas 

da sociedade. 

 

Para realizar sua missão, a Faculdade LS: 

● promove a excelência acadêmica, por meio da oferta de ensino de 

qualidade, com base em um currículo fundado nas relações entre ciência, 

tecnologia, sociedade e humanidades, valorizando a responsabilidade partilhada 

com o estudante na sua aprendizagem;  

● assume pacto com a excelência, orientando as ações institucionais na 

construção de projetos educacionais inovadores, apoiados por tecnologias da 

comunicação e da informação;  

● é corresponsável na formação de pessoas que saibam conviver com o 

conflito e a dúvida, sem medo de arriscar, que saibam trabalhar em equipe e 

resolver problemas, valorizando a formação de cidadãos que se tornem agentes 

de mudanças da sociedade e da profissão em que atuarão no futuro;  

● dispõe de infraestrutura com excelentes condições de aprendizagem, 

permitindo que os seus estudantes desenvolvam ao máximo suas potencialidades 

e possam se transformar em profissionais competentes e cidadãos responsáveis, 

que sejam agentes de mudanças, capazes não só de questionar e criticar, como 

também de responder e construir. 
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2.2.2 Visão 

 

A Faculdade LS tem como visão: 

Ser uma instituição educacional reconhecida por sua 

excelência no ensino, promovendo uma aprendizagem 

transformativa na formação do cidadão global. 

 

2.2.3 Valores 

 

a) Compromisso com a qualidade  

b) Ética 

c) Pluralidade  

d) Compromisso Social 

e) Humanismo  

 

2.3 OBJETIVOS 

 

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

ensino presencial tem por objetivos: 

 

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

pensamento reflexivo; 

b) 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; 

c) Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, 

desenvolvendo o entendimento do homem e do meio em que vive; 
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d) 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; 

e) 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; 

f) 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, 

g) 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 INTERNACIONALIZAÇÃO 

 

A Faculdade LS desenvolve processos de construção e implementação das 

estratégias institucionais de internacionalização, com o objetivo de dar 

continuidade e solidificar o Programa de internacionalização Institucional. 

Em busca desse mercado para possibilitar aos nossos discentes períodos 

de estudos em outros países, proporcionando assim novas possibilidades de 

descobertas e sistematização do conhecimento, articulam diálogos entre 

instituições do mundo todo.  

1. Nesse contexto, ter proficiência em inglês atestada pela Universidade de 

Cambridge é um grande diferencial em várias ocasiões, como na busca por um 

emprego ou para concorrer a uma bolsa de estudos. Visando atender estas 

demandas, a  Faculdade LS firmou parceria  com a mais conceituada Escola de 

Inglês do DF - “Casa Thomas Jefferson” que possui Certificado de Cambridge e  

abre aos alunos da nossa IES oportunidades futuras, bem como  o Programa 

Santander Universidades. 
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Recentemente firmamos parceria com a Universidad de La Empresa – 

UDE, cidade de Montevideo – Uruguai, fortalecendo a busca pela 

internacionalização não só para nosso corpo discente e docente, bem como para 

projetos conjuntos de pesquisa, promoção de eventos científicos, além de 

intercâmbio de informações culturais.  

Com esse intuito a Faculdade LS propõe com seu Programa de 

Internacionalização uma nova forma de ver a educação: mais abrangente e 

aberta. Além disso, acredita que este deve ser um processo planejado com metas 

e monitoramento contínuos; caso contrário, não há efetiva contribuição para a 

formação de uma educação global.  

2.5 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 na área de 

Ciências da Saúde e Letras, na área de Arte, Literatura e Linguística. Atualmente, 

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

Ciências Biológicas. 

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

vigência deste PPC, está concentrada nas áreas de Ciências Humanas, Ciências 

Sociais Aplicadas, Ciências Biológicas e Ciências da Saúde. Na extensão, os 

cursos, projetos e programas a serem desenvolvidos durante a vigência deste 

PPC 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 PPC, 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 à 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 contemplam as Escolas de 

Ciências da Saúde e Biológicas, a Escola de Negócios e a Escola de Ciências 

Jurídicas. 

Em 2019 a Faculdade ofereceu o Curso de Direito e Educação Física no 

Campus de Ceilândia.  

 

 

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 
Hospitalar 

Tecnológico 
Saúde e 
Ambiente 

Presencial 

8 Nutrição  Bacharelado Saúde Presencial 

9 Radiologia Tecnológico Saúde Presencial 

10 Biomedicina Bacharelado Saúde  Presencial 

11 Fisioterapia  Bacharelado Saúde  Presencial 

12 Educação Física  Bacharelado Saúde  Presencial  

13 
Estética e 
Cosmética  

Tecnológico 
Ambiente e 
Saúde  

Presencial 

14 
Direito 
Ceilândia  

Bacharelado 
Ciências Sociais 
Aplicadas 

Presencial 

15 
Direito  
Sede  

Bacharelado 
Ciências Sociais 
Aplicadas 

Presencial 

16 
Gestão 
Financeira  

Tecnólogo 
Ciências Sociais 
Aplicadas 

Presencial 

Fonte: O autor (2019) 
 

 

A seguir, mostra-se, no Quadro 3, os conceitos/índices institucionais, 

emitidos pelo MEC/Inep. 
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Quadro 3 - Indicadores de qualidade Inep/MEC da Faculdade LS , anos 2010 a 2017 

Indicadores de 
Qualidade 

Valor Ano 

CI - Conceito Institucional 4 2014 

IGC - Índice Geral de 
Cursos 

3 2010 - 2017 

Fonte: MEC/Inep. 

 

2.6 CONTEXTO EDUCACIONAL: DADOS DA REGIÃO 

 

2.6.1 Distrito Federal: breve histórico e aspectos demográficos 

 

Brasília é a capital federal da República Federativa do Brasil e sede do 

governo do Distrito Federal, que foi planejada e equivale à área projetada do 

Plano Piloto. Observa-se que Brasília se forma a partir da área central – o Plano 

Piloto –, estendendo-se pelas chamadas cidades satélites, hoje denominadas 

Regiões Administrativas do Distrito Federal. Mais recentemente, 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 das outras unidades da federação por não possuir municípios, 

constituindo-se por uma dinâmica sócio espacial diferenciada, a qual, ao longo do 

tempo, passou a ser contornada pela malha urbana que agrega as 32 Regiões 

Administrativas (em 32 Regiões Administrativas (RA), sendo a mais recente a 

Região Administrativa do Sol Nascente/Pôr do Sol - RA XXXII, conforme Lei nº 

6.359 de 14 de agosto de 2019 (CODEPLAN, 2017; DISTRITO FEDERAL, 2019) 

existentes atualmente. Entre estas, a Região Administrativa I corresponde à área 

planejada na década de 1950 e tombada na década de 1990. 
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A organização territorial sanitária das áreas de saúde pela Secretaria de 

Saúde do Distrito Federal passou por reestruturação em 2016 a partir do Decreto 

nº 37.057/2016 (DISTRITO FEDERAL, 2016) que dispõe sobre a estrutura 

administrativa da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Em 2018, o 

Decreto 38.982 (DISTRITO FEDERAL, 2018) alterou a estrutura administrativa da 

SES resultando nas Regiões de Saúde Central, Centro-Sul, Norte, Sul, Leste, 

Oeste e Sudoeste. 

A consolidação dessa estrutura sócio espacial indica que, apesar dos traços 

distintos na ocupação das Regiões Administrativas, a relação interurbana que as 

envolve constitui uma unidade. E essa estrutura referenciada não mais 

corresponde à 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 desta 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 nº 94/1988 e regulamentada pelo 

Decreto nº 7.469, de 04 de maio de 2011, a RIDE/DF é composta, assim, por 29 

municípios (Atualmente a RIDE é composta por 29 municípios do Estado de Goiás 

e 4 municípios do Estado de Minas Gerais, conforme Lei Complementar nº163 de 

14/06/2018) do entorno goiano e mineiro. São eles: Abadiânia,  Água Fria de 

Goiás, Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Alto Paraíso de Goiás,  Alvorada do 

Norte, Barro Alto, Cabeceira, Cavalcante, Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás, 

Corumbá de Goiás, Cristalina, Flores de Goiás, Formosa, Goianésia, Luziânia, 

Mimoso de Goiás, Niquelândia,  Novo Gama, Padre Bernardo, Pirenópolis, 

Planaltina, Santo Antônio do Descoberto, São João d'Aliança, Simolândia, 

Valparaíso de Goiás, Vila Boa, Vila Propício, Arinos, Buritis, Cabeceira Grande, e 

Unaí. 
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Figura 1 - Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE) 
 

 

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 (AMB). De acordo com a contagem da população do IBGE, realizada em 

2018, Brasília ocupa a posição de terceira metrópole mais importante do país, 

atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro, apesar de ter apenas 2.972.209 

habitantes, (A população estimada em 2018 pela Subsecretaria de Vigilância à 

Saúde, a partir da última atualização feita pelo IBGE, foi de 2.972.209 habitantes 

(SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, 2018) um 

número muito abaixo de outras metrópoles já consolidadas. O IDH do Distrito 

Federal é de 0,824 - o mais elevado entre todas as 27 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 do Distrito 

Federal, 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 (PROGRAMA DAS 

NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO, 2013). Indicativos importantes 

para esse posicionamento da AMB estão relacionados ao fato de que o 
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contingente populacional do DF representa 1,9% da população do país, mas 

corresponde a 3,8% 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 

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 fecundidade 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 Regiões 

Administrativas que, em geral, tem absorvido as massas populares e necessita de 

maiores investimentos quanto à infraestrutura, transporte e emprego. 

Essa mobilidade intrametropolitana 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 
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desigualdades de acesso à moradia, emprego, renda e transporte de qualidade, 

entre outros. 

O fato de a 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.  

 

● Indicadores Demográficos e Sociais no Distrito Federal 

  

·         População: 2.914.830 hab. (estimativa IBGE/2015); 

·         Densidade: 444,6 hab./km² (estimativa IBGE/2015); 

·         Crescimento Demográfico: 2,25% (de 2013 a 2014); 

·         Analfabetismo: 3,25% (IBGE, 2010); 

·         Mortalidade infantil: 2,02% (2013); 

·         Expectativa de vida: 77,3 anos (IBGE/2013). 

  

● Indicadores Econômicos 

  

·         PIB per capita: R$ 62.859,43 (IBGE/2013) 

·         PIB: R$ 175.362.791 mil IBGE/2013 (9,24% do PIB nacional) 

  

● Índice de Desenvolvimento Humano no Distrito Federal 

  

·Índice de Desenvolvimento Humano – IDH: 0,824 (PNUD/2010); 

·         IDH/ educação: 0,742 (PNUD, 2010);  

·         IDH/ longevidade: 0,873 (PNUD, 2010);  

·         IDH/ renda: 0,863 (PNUD, 2010); 

 

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 
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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, aproximadamente, 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 Faculdade LS está localizada especificamente na Região Administrativa 

de Taguatinga, a terceira mais populosa do DF, com com 8,05% da população do 

Distrito Federal (239.315 habitantes), conforme Censo do IBGE (2018) e que está 

próxima às Regiões Administrativas de Águas Claras (117.834 habitantes), 

Ceilândia (461.057 habitantes), Vicente Pires (68.240 habitantes), Samambaia 

(226.355 habitantes) e Recanto das Emas (141.218 habitantes). Juntas, estas 

representam o maior adensamento urbano do DF. Em 2018, foram registrados 

1.254.019 habitantes nessas regiões, o que corresponde a 42,18% do total da 

população do DF 

De modo geral, a economia do DF tem 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%). 

Além disso, o Campus está localizado próximo à Área de Relevante 

Interesse Ecológico Juscelino Kubitschek - ARIE JK, Unidade de Conservação  
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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. O maior desafio hoje é conciliar o 

avanço urbano com a preservação dessas áreas naturais. 

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 da 

saúde, nos termos dos eixos de formação profissional fixados pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais do curso, mas que se encaixe perfeitamente às 

necessidades e que tenha o conhecimento e a sensibilidade necessários para 

proporcionar uma melhora nas condições sociais da vida daquelas pessoas. 

A Região em que está instalado o Campus da Faculdade LS possui 

também intensa atividade nas áreas da saúde, assim como, os órgãos públicos e 

instituições privadas ligadas direta ou indiretamente a estas atividades, os quais 

se encontram aptos a absorver estagiários em formação e egressos dos cursos da 

Faculdade LS. 

 

Figura 2 – Mapa do Distrito Federal 
 

Fonte: IBGE (http://www.brasil-turismo.com/distrito-federal/mapa-regioes.htm) 

 

 

 

http://www.brasil-turismo.com/distrito-federal/mapa-regioes.htm
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2.6.2 Perfil Socioeconômico do Distrito Federal 

 

Considerando-se anos de estudo de pessoas com mais de 25 anos, o 

Distrito Federal possui média igual a 9 anos, sendo esta a maior do Brasil. Os 

estados com maior relevância econômica do país, Rio de Janeiro e São Paulo, 

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

escolaridade média. No extremo inferior, aparece 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, incluindo escolas de natura especial (Escola do Parque da Cidade, 

Escola Meninos e Meninas do Parque; Escola da Natureza e CIEF - Centro 

Integrado de Educação Física, as Escolas Parque, Centros Interescolares de 

Línguas; CEP - Escola de Música de Brasília; CEP - Escola Técnica de Saúde de 

Planaltina; CEP - Escola Técnica de Ceilândia e CEP - Escola Técnica de 

Brasília). Além disso, mais 100 Unidades Escolares integram a Rede Particular 

Conveniada. 

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, com a determinação expressa na Emenda 

Constitucional nº 59, de 11 de novembro de 2009, quanto ao ensino fundamental e 

ensino médio, exceto na faixa dos 4 e 5 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).  



42 
 

 

Na educação superior, o Distrito Federal conta com 85 instituições de 

ensino Superior nas diversas áreas do conhecimento.  

No Distrito Federal, da população economicamente ativa, com 10 anos e 

mais de idade, observou-se que 48,81% têm atividades remuneradas, 16,23% são 

aposentados e pensionistas e 16,50% somente estudam, sendo estimado que a 

população ocupada, trabalha nas seguintes atividades econômicas: Comércio 

(27,60%), Administração Pública (21,65%), Serviços (17,55%), Construção Civil 

(5,56%) e Agropecuária (0,85%), de acordo com o a Pesquisa Distrital por 

Amostra de Domicílios do Distrito Federal – PDADDF-2015. 

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 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 servidoras da administração pública, defesa ou da seguridade social, de 

acordo com dados de 2015 da Companhia de Planejamento do Distrito Federal 

(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 

duráveis. A indústria extrativa, setor tradicional das economias desses municípios, 

caracteriza-se pela extração da areia lavada, argila, cascalho, pedra bruta e 
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calcário. Além de municípios vizinhos 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, a exemplo de hotéis e restaurantes, 

transportes e imóveis. 

A taxa de desemprego no Distrito Federal elevou-se na comparação entre 

2015 e 2016, segundo estudo divulgado na Pesquisa de Emprego e Desemprego 

– PED pela CODEPLAN. O percentual que era de 13,6% passou para 17,8%, o 

que equivale a cerca de 70 mil pessoas sem ocupação profissional. Segundo a 

CODEPLAN, os números decorrem do acréscimo da população economicamente 

ativa (3,2% ou 48 mil) e do declínio do número de postos de trabalho (-1,8% ou -

23 mil). 

O Produto Interno Bruto (PIB) per capita no Distrito Federal 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 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) da área em que a capital 

federal está inserida, a Região Integrada de Desenvolvimento (Ride-DF), cresceu 

16,47% entre 2000 e 2010. Passou de 0,680, classificada como nível "médio”, 

para 0,792, considerada "alta".  

Os índices de qualidade de vida no país apresentaram melhoras entre 2011 

e 2014 entre as unidades da federação e as que possuem os melhores 
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indicadores (IDH “muito alto”) são Distrito Federal, São Paulo e Santa Catarina, 

segundo estudo divulgado em 2016 pelo PNUD (Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento), IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) e 

Fundação João Pinheiro. Segundo os pesquisadores, todos os índices – renda, 

longevidade e educação – apresentaram melhoras significativas.  

De acordo com a Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDADDF-

2015), dos residentes no Distrito Federal, 18,77% têm até 14 anos de idade, 

entretanto, 65,81%, 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 15,42%.  

Os jovens de 15 a 24 anos estão presentes principalmente no Varjão (24,73%) e 

na Estrutural (23,85%). Em contrapartida, os idosos também estão mais 

representativos no Lago Sul (34,02%) e Lago Norte (25,07%), regiões 

administrativas mais antigas. 

No que diz respeito à cor/raça, a pesquisa revelou que 52,25% da 

população do Distrito Federal declarou-se parda, seguida de 41,71% da cor 

branca e 5,67% da cor preta.  

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 
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condições para os serviços de abastecimento de água e esgoto sanitários 

ofertados, inclusive tarifas, bem como fiscalizar a qualidade e o desempenho do 

prestador dos serviços. 

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

Taguatinga veio 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 busca, ainda, oferecer 

benefícios socioeconômicos para a população residente nos arrabaldes de suas 

instalações. Os cursos implantados por esta IES visam ao enquadramento de 

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 estar 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. 

 

 

2.6.3 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 
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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, 

constitui-se em uma das principais áreas de lazer do Distrito Federal com piscinas 

de água corrente, abertos ao público. 

No território do Distrito Federal, há diversos tipos de Unidades de 

Conservação do bioma cerrado, são elas: Estações ecológicas; reservas 

ecológicas; 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 3. 

 

 
Figura 3 - Mapa Ambiental do Distrito Federal 
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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 à preservação da natureza 

com permissão apenas de uso indireto dos recursos naturais. É composta pelas 

seguintes Unidades de Conservação: Parque Nacional de Brasília, Estação 
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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. 

A Faculdade LS está localizada na Região Administrativa 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. 

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. 

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 à comunidade opções de esporte, lazer e garantia dos recursos naturais. 
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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.  

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

dos que têm nível médio completo chegando a 26,74%, seguida pelo superior 

completo, incluindo especialização, mestrado e doutorado com 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. 

 

2.6.4 Contexto de Saúde no país e no Distrito Federal 

 

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

saúde e causas externas” (BRASIL, 2015), 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 
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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 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 
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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 

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 preveníveis 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) A melhoria dos serviços de saúde é 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; 
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b) 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; 

c) 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, famílias e jovens, visando ao avanço das políticas públicas 

e do marco regulatório das bebidas alcoólicas; 

d) 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; 

e) 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. 

 

2.6.5 Análise do contexto de saúde no Distrito Federal 

 

Nos últimos anos o sistema público de saúde do Distrito Federal tem 

enfrentado problemas decorrentes de mudanças estruturais, epidemiológicas e 

sociodemográficas no país, no Distrito Federal e Região Integrada de 

Desenvolvimento do DF e Entorno. O aumento da mortalidade por causas 

externas como a violência e acidentes de trânsito, as doenças crônicas não 
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transmissíveis como as cardiovasculares e oncológicas, bem como o 

recrudescimento de epidemias tais como a Dengue, Febre Chikungunya e a Zika 

vírus constituem-se nos principais desafios da política de saúde. Cabe destacar 

que todos estes agravos tem um caráter social muito expressivo e envolve 

diferentes setores governamentais e não governamentais.  

A ampliação dos recursos públicos para financiamento das políticas de 

saúde, aquém do necessário nos últimos anos, em função da situação econômica 

do país também se configura em um importante desafio a ser manejado pelos 

gestores, pelos profissionais e pelo controle social. 

Ademais, com a demanda crescente de novos núcleos populacionais no 

Distrito Federal, consolidou-se um processo de segregação social, onde as 

periferias tornaram-se um espaço de precária força de trabalho, baixa educação, 

falta de habitação, caracterizado pelas carências de bens e serviços públicos.  

 

2.6.5.1 O Perfil Epidemiológico no Distrito Federal 
 

a) Natalidade 

 

A natalidade no Distrito Federal vem sofrendo redução ao longo dos últimos 

anos. Em 2001 foram registrados 46.967 nascidos vivos residentes em Brasília e 

em 2016 este número passou a 43.313. Na última década a taxa bruta de 

natalidade (relação entre o número de nascidos vivos para cada grupo de 1000 

habitantes) teve uma redução, passando de 22,4 em 2001 para 15,6 em 2014. 

Segundo dados epidemiológicos mais recentes, entre 2000 e 2016 a taxa 

de natalidade no Distrito Federal sofreu decaída de 36,4%, passando de 22,8 em 

2000 para 14,5 em 2016. A taxa de fecundidade observada também apresentou 

queda de 31,1% neste período, ficando em 2016 igual a 1,53 filhos por mulher. A 

queda da fecundidade tem sido acentuada e apresenta forte correlação com os 

novos comportamentos da família brasileira, redução do número de filhos por 

mulher, adiamento das gestações para idade mais avançadas do período 

reprodutivo, e, mais recentemente, o surto do vírus Zika com o aumento da 

prevalência de microcefalia em recém-nascidos (CODEPLAN, 2019). Segundo 
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dados contidos no Relatório Epidemiológico sobre natalidade, a análise da série 

histórica 2000-2016, demonstra queda de 36,4% na taxa bruta de natalidade e 

redução de 31,1% na taxa de fecundidade, ficando em 2016 igual a 1,53 filhos por 

mulher (DISTRITO FEDERAL, 2016). 

Apesar da significativa redução, a taxa de natalidade comporta-se 

diferentemente em cada localidade do Distrito Federal, a qual pode ser decorrente 

tanto da estrutura etária que compõe as diferentes localidades, como ser 

resultante das condições socioeconômicas precárias.  

Quanto ao tipo de parto realizado na análise dos dados de 2000 a 2017, 

observa-se a redução do número de partos vaginais em 30,39% e o aumento no 

quantitativo de partos cesáreas em 22,1%. A idade materna interfere no tipo de 

partos, quanto maior a idade maior o percentual de cesáreas. O tempo de estudos 

influência de forma diretamente proporcional a prevalência de parto cesárea.  Ao 

avaliar a realização de parto cesáreo por local de residência da mãe no ano de 

2014, observa-se uma grande variação entre as mães residentes em Regiões 

Administrativas de baixo poder econômico com as poder elevado, a exemplo do 

que ocorre no país. 

 

b) Morbidade Hospitalar 

 

A morbidade refere-se à descrição e análise de uma situação existente em 

um conjunto de indivíduos que adquirem doenças (ou determinadas doenças) num 

dado intervalo de tempo em uma determinada população. Seus dados 

demonstram o comportamento das doenças e dos agravos à saúde na população. 

Possibilitam a capacidade de revelar aspectos relativos à saúde-doença de uma 

população, bem como, embasam o planejamento das ações de saúde para 

promoção da saúde, proteção, prevenção e tratamento dos agravos. 

Segundo dados epidemiológicos extraídos do SIH/Sala de Situação, no 

Distrito Federal, no período de 2014 a 2018 houve 898.222 internações. A 

principal causa de internação foi a classificada no capítulo XV do Código 

Internacional de Doenças, CID-10, Gravidez parto e puerpério, totalizando 250.271 

internações, 27,86% do total. As lesões envenenamento e algumas outras 
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consequências de causas externas – capítulo XIX, lideram a segunda principal 

causa de internação, perfazendo 86.649 (9,65%) do total das causas. Estão 

incluídas nesse grupo as intoxicações por drogas, medicamentos e substâncias 

biológicas, efeitos tóxicos de substâncias de origem predominantemente não-

medicinal, traumatismos envolvendo múltiplas regiões do corpo, queimaduras e 

corrosões, sequelas por traumatismos, intoxicações e outras consequências por 

causas externas. Em seguida, surgem as doenças do aparelho respiratório, 

circulatório e digestivo, totalizando essas três categorias 221.480 internações, 

representando 24,66% do total. Nesse grupo estão incluídas as pneumonias, as 

doenças isquêmicas do coração, insuficiência cardíaca. 

 
 

Tabela 1 - Principais causas de internação por classificação CID-10, 2014 a 2018 
Causas de Internação (por capítulo CID-10) Número de AIH's % 

 

Capítulo XV - Gravidez parto e puerpério   
 

250.271 27,86% 
Capítulo XIX - Lesões envenenamento e algumas outras 

consequências de causas externas 86.649 9,65% 

Capítulo X - Doenças do aparelho respiratório   74.273 8,27% 

Capítulo IX - Doenças do aparelho circulatório   73.933 8,23% 

Capítulo XI - Doenças do aparelho digestivo  73.274 8,16% 

Capítulo XVI - Algumas afecções originadas no período perinatal  57.857 6,44% 

Capítulo XIV - Doenças do aparelho geniturinário  53.384 5,94% 

Capítulo II - Neoplasias [tumores]     48.349 5,38% 

Capítulo I - Algumas doenças infecciosas e parasitárias  36.422 4,05% 

Capítulo V - Transtornos mentais e comportamentais 21.265  21.265 2,37% 
Capítulo XVIII - Sintomas sinais e achados anormais de exames 
clínicos e de laboratório não classificados em outra parte 20.038 2,23% 
Capítulo XXI - Fatores que influenciam o estado de saúde e o contato 

com os serviços de saúde 19.074 2,12% 

Capítulo VI - Doenças do sistema nervoso  16.783 1,87% 

Capítulo XII - Doenças da pele e do tecido subcutâneo  14.528 1,62% 

Capítulo IV - Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas  12.988 1,45% 
Capítulo XIII - Doenças do sistema osteomuscular e do tecido 
conjuntivo   11.373 1,27% 
Capítulo XVII - Malformações congênitas deformidades e anomalias 

cromossômicas  8.981 1,00% 

 Capítulo VII - Doenças do olho e anexos  8.763 0,98% 
Capítulo III - Doenças do sangue e dos órgãos hematopoiéticos e 
alguns transtornos imunitários  7.862 0,88% 

Capítulo VIII - Doenças do ouvido e da apófise mastoide  1.995 0,22% 

Capítulo XX - Causas externas de morbidade e de mortalidade  160 0,02% 

TOTAL  898.222 100,00% 
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Fonte: TABWIN/DATASUS/MS – dados gerenciados pela Gerência de processamento de 
informações ambulatoriais e hospitalares, GEPI/DICS/SUPLANS/SES-DF 

 

 

a) Doenças e Agravos não Transmissíveis – DCNT 

 

A carga global das Doenças Crônicas Não Transmissíveis - DCNT 

apresenta grande preocupação devido à alta carga de mortalidade no mundo. 

Destacam-se as doenças do aparelho circulatório (DAC), neoplasias, doenças 

respiratórias crônicas (DRC) e diabetes que têm gerado elevado número de 

mortes prematuras, perda de qualidade de vida e ocasionado impactos 

econômicos negativos para famílias, indivíduos e a sociedade em geral. Elas são 

hoje responsáveis por 72% da mortalidade no Brasil e mais prevalentes entre as 

pessoas de baixa renda, por estarem mais expostas aos fatores de risco e terem 

menos acesso aos serviços de saúde. 

Destaca-se a Hipertensão Arterial, com estimativa de casos na população 

brasileira acima de 18 anos é de 21,4%. A análise do diagnóstico médico prévio 

de hipertensão no DF durante 2006 a 2017 demonstra maior prevalência em 2014 

com 24,2%. Este indicador, segundo pesquisa Vigitel, vem apresentando redução 

nos anos subsequentes: 20,4% (2015), 27,7% (2016) e 18,2% (2017). Avaliando o 

período de 2014 a 2017, observa-se redução de 24,8% de hipertensos. A 

prevalência por sexo, as mulheres (21,8%) possuem maior prevalência de 

hipertensos que os homens (19,8%). O DF apresenta menor frequência do que o 

total dos demais municípios das capitais brasileiras. No Distrito Federal a atenção 

integral ao paciente portador de hipertensão realiza ações de prevenção, 

tratamento e controle, utilizando-se de diversas estratégias de saúde públicas 

cientificamente efetivas e sustentáveis para prevenir e controlar a hipertensão 

arterial e suas complicações, definidas na Estratégia Nacional do Ministério da 

Saúde. Dentre as ações realizadas destaca-se: divulgação da Planilha de 

Estratificação de Risco Cardiovascular; conclusão do projeto para formação de 

multiplicadores da Capacitação Regional, em Grupo de Trabalho da Coordenação 

Central do PECH, com expectativa de aplicação em 2016; monitoramento dos 

dados de Hipertensão Arterial em idosos participantes da Escola de Avós. 
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Atualmente, o DF tem 303.017 pessoas com 60 anos ou mais, segundo 

análise da Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan), sobre a 

Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD) de 2018. Os dados mostram 

que 57,9% da população idosa é do sexo feminino – mas esse percentual 

aumenta com o avanço da idade, já que a expectativa de vida feminina é sete 

anos maior que a masculina. Entre a população acima de 80 anos, por exemplo, 

apenas 37,2% é de homens, enquanto as mulheres representam 62,8%.  

No Distrito Federal a atenção integral ao paciente portador de hipertensão 

realiza ações de prevenção, tratamento e controle, utilizando-se de diversas 

estratégias de saúde públicas cientificamente efetivas e sustentáveis para prevenir 

e controlar a hipertensão arterial e suas complicações, definidas na Estratégia 

Nacional do Ministério da Saúde. Dentre as ações realizadas destaca-se: 

divulgação da Planilha de Estratificação de Risco Cardiovascular; conclusão do 

projeto para formação de multiplicadores da Capacitação Regional, em Grupo de 

Trabalho da Coordenação Central do PECH, com expectativa de aplicação em 

2016; monitoramento dos dados de Hipertensão Arterial em idosos participantes 

da Escola de Avós. 

Também merece destaque a Diabetes Mellitus, doença que acomete 

indivíduos em todas as faixas etárias, sem distinção de sexo, raça, ocupação ou 

grupo social. Há expectativa de epidemia de Diabetes nas próximas décadas e 

que poderá ser a segunda causa médica de morte no mundo, atrás apenas das 

oncológicas. A doença contribui entre 30% a 50% para outras causas como 

cardiopatia isquêmica, insuficiência cardíaca, colecistopatias, acidente vascular 

cerebral e hipertensão arterial; representa cerca de 30% dos pacientes que se 

internam em unidades coronarianas intensivas, concorre para 45% das 

amputações não traumáticas de membros inferiores (dados brasileiros), é a 

principal causa de cegueira adquirida e responsável por 26% a 40% dos pacientes 

que ingressam em programas de diálise.  

O Vigitel utilizou como critério de inclusão nessa categoria a frequência com 

que as pessoas se dizem diabéticas, já com diagnóstico médico confirmado. 

Relacionando os dados de diagnóstico prévio de diabetes, o período de 2006 a 

2017, retrata aumento de 43,1% de prevalência na população do DF. Há maior 
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prevalência na população do sexo feminino, onde no ano de 2016, 10,8% da 

população feminina responderam ser diabéticas. 

As ações básicas da Coordenação Central de Diabetes compreendem as 

atividades de assistência à saúde voltadas para promoção, proteção e prevenção 

das complicações da doença. Essas ações são executadas pelas unidades 

básicas de saúde e equipes de saúde da família, coordenadas pela Atenção 

Primária à Saúde e mantendo interface com a Atenção Especializada – 

Endocrinologia na elaboração de protocolos para tratamento em diabetes tipo 1 e 

2 – insulinoterapia e prevenção das complicações da doença.  

O excesso de peso e a obesidade também vem sendo apontado como um 

dos principais fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis. Os 

dados de excesso de peso, sobrepeso e obesidade no DF apontam um 

crescimento ao longo dos anos estudados e uma maior prevalência em indivíduos 

do sexo masculino que no feminino. O sobrepeso alcançou 49,2% dos indivíduos 

do sexo masculino e 32,4% dos indivíduos do sexo feminino. Em 2013 o 

percentual de indivíduos obesos do sexo masculino superou o feminino (18,7% e 

16,4%, respectivamente). Já a obesidade mórbida atinge 1,6% do sexo feminino e 

0,6% do sexo masculino. 

  

b) Violência 

 

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) registrou 8.782 

notificações de violência entre os anos de 2017 e 2018, sendo 3.734 em 2017 e 

5.048 em 2018, de residentes ou não do DF, no período de janeiro a dezembro, de 

acordo com o SINAN, dados parciais de 07 de janeiro de 2019. 

Os dados epidemiológicos de notificações de violência demonstram a 

presença de vítimas residentes em todas as Regiões Administrativas do DF. 

Dentre as 10 primeiras Regiões Administrativas com maior número de notificações 

de pessoas que sofreram violência no período de 2013 a 2018 estão as RA de 

Ceilândia com 2.242 casos (12,1% do total), Samambaia com 1.732 (9,3%), Gama 

com 1.157 (6,2%), Taguatinga com 1.071 (5,8%), Planaltina com 994 (5,4%), 

Recanto das Emas com 999 (5,4%), São Sebastião com 978 (5,3%), Santa Maria 
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com 887 (4,8%), Paranoá com 858 (4,6%), e Itapoã com 750 casos representando 

4,0% do total. Destacamos que Brazlândia, Itapoã, Estrutural, Recanto das Emas 

são alguns exemplos de locais com muitos casos de violência sem equipe de 

Programa de Pesquisa, Assistência e Vigilância à Violência (PAV). 

Em 2018, 76,14% das notificações de violência (3.844/5.048) foram 

identificadas no sexo feminino. A violência interpessoal compreende 67,61% 

(3.413/5.048) do total dos tipos registrados no DF em 2018; dentre estes, os mais 

notificados foram a violência física (1.340) seguida da sexual (1.078), da 

psicológica (572), negligência e abandono (244) e tortura (79). 119 Também é 

objeto de notificação e monitoramento a violência autoprovocada expressa pelo 

comportamento suicida, nesta categoria foram registradas como “outras 

violências” as lesões autoprovocadas e as tentativas de suicídio representando 

34,31% dos casos (1.732/5.048).  Com relação ao ciclo de vida e ocorrência da 

violência física, a faixa etária destacada foi a de 20 a 39 anos, que corresponde a 

fase adulta. Ao observar o tipo de violência na infância, a violência sexual é o tipo 

mais frequente na faixa etária de 5 a 9 anos. A violência nas pessoas com 60 anos 

e mais, os tipos que predominam foram a negligência e abandono e a Violência 

Física. 

 

c) Doenças crônicas e agravos transmissíveis 

 

Atualmente a mais importante arbovirose que afeta o ser humano e 

constitui-se em um sério problema de saúde pública no mundo, seguida da febre 

Chikungunya e a febre pelo Zika vírus. Apresenta um padrão sazonal de elevação 

de incidência, coincidente com o verão, em virtude da ocorrência de chuvas e 

aumento da temperatura, que facilitam a proliferação dos vetores. 

A análise dos dados epidemiológicos referentes ao período 2014 a 2018 

demonstram que as Regiões Administrativas com maior prevalência de casos 

prováveis de dengue são: Planaltina com 7.060 casos (15,5%), seguida de 

Ceilândia (4.097 casos – 9,0%), São Sebastião (3.949 casos – 7,7%), Samambaia 

(2.868 casos – 6,3%). As faixas etárias mais acometidas pela dengue durante o 

período de 2014 a 2017, segundo dados do SINAN, estão compreendidas entre 30 
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a 39 anos com 17.378 casos (39,3%), seguida pelas faixas etárias de 40 a 59 

anos com 11.540 casos (26,1%), 15 a 19 anos com 4.291 casos (9,7%). Esses 

dados demonstram o significativo impacto da dengue na população 

economicamente ativa. 

Nesse contexto, o combate à dengue é prioridade para a Secretaria de 

Saúde que vem realizando ações de prevenção junto ao Grupo Executivo 

Intersetorial de Gestão da Dengue. As ações fazem parte do Plano de Ação de 

Prevenção e Controle da Dengue 2019/2020. O plano conta com ações integradas 

com a participação de agentes de vigilância ambiental, militares das Forças 

Armadas, Serviço de Limpeza Urbana (SLU), NOVACAP, Agência de Fiscalização 

(AGEFIS) e a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA). A Subsecretaria de 

Vigilância à Saúde (SVS) já realizou cursos, palestras e treinamentos com a 

capacitação dos profissionais das regionais de saúde, bem como a capacitação de 

parceiros, como a AGEFIS no qual foram capacitados 190 profissionais para 

fiscalização, principalmente em canteiros de obras. 

O Plano de Ação para o enfrentamento às doenças transmitidas pelo Aedes 

Aegypti, tem foco em quatro eixos: 

● A vigilância: entomológica, epidemiológica, laboratorial e sanitária; 

● A Assistência: organização da assistência, protocolos, referência e contra-

referência; 

● A Mobilização Social: parcerias, articulação e mobilização; 

● A Educação e Prevenção: informação, comunicação e publicidade. 

A Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES-DF também 

elaborou O Plano Distrital de Enfrentamento e Atendimento de Ocorrências 

Associadas à Infecção pelo Vírus Zika, com as orientações gerais para 

atendimento à população e, em atenção especial, para mulheres em idade fértil e 

possíveis casos de complicações neurológicas (Síndrome de Guillain-Barré – 

SGB), além dos fluxogramas de atendimento à gestante com doença 

exantemática e bebês com microcefalia. 

Em 2019, já foram registrados 413 casos notificados de febre de 

chikungunya dos quais 387 (94%) são residentes no DF. Desses, foram 

confirmados 30 (4,4%) casos de febre de chikungunya, correspondendo à 
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incidência de 0,96 casos por 100 mil hab. Houve um óbito por chikungunya, 

confirmado laboratorialmente, em residente na Região de Saúde Central (Asa 

Sul). Os casos confirmados em residente no DF são de seis regiões de saúde, 

sendo que a região Oeste com sete casos (23,3%), apresenta o maior número de 

casos confirmados entre as regiões de saúde do DF. Quanto a Zika, em 2019, até 

a SE 35, foram registrados 366 casos prováveis de doença pelo vírus Zika em 

residentes no Distrito Federal e, desses, 61 (17,9 %) casos foram confirmados. O 

coeficiente de incidência alcançou 1,96 casos/100 mil hab. Oito (13,1%) casos 

foram em gestantes.  Houve o registro de 11 casos importados, provenientes do 1 

Suriname e 1 Panamá e 9 casos de outros Estados do Brasil, com predominância 

dos municípios da Bahia, conforme relação a seguir: 4 casos de Salvador - BA, 2 

de Ipirá-BA, 1 de Feira de Santana-BA e 1 Santaluz - BA, e 1 de Maruim, Sergipe. 

Nessa perspectiva, as ações a serem empregadas devem privilegiar as 

atividades de prevenção e promoção da saúde em contraposição às atividades 

individuais e curativas, como ponto central das políticas de formação de recursos 

humanos da área da saúde. 

 

2.6.6 Contexto das Ciências Sócias Aplicadas no País e no Distrito Federal 

 
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. 

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 convívio harmonioso devem ser constantes. 

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 
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Informação, Comunicação, Desenho Industrial, Demografia, Direito, Museologia, 

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 e o espaço, 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.  Para 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. É um grande organismo vivo demandando 

novas sugestões e soluções para seus habitantes, por isso, a LS oferece 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 tenha 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 
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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, nas 

organizações. Sempre buscando o bem da coletividade. Em Humanas, a busca é 

pela formação da pessoa e atrelar a pessoa com sua inserção social 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, Gestão Hospitalar e Gestão Financeira, 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.  
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2.7 UNIDADES ACADÊMICAS 

 

2.7.1 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 cidade 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” 

(BAHOUTH, 2008, p. 228).  

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 
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essenciais à justiça, Taguatinga concentra também grande parte dos serviços 

públicos da região, cuja demanda é crescente.  

 

Figura 4 – Mapa de Taguatinga 
 

Fonte: Codeplan (2017). 

 
 

2.7.2 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). 

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

uma área de 29,10 quilômetros quadrados. Os que estão 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 
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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%. 
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Figura 5 – Mapa Ceilândia 
 

Fonte: Codeplan (2017). 

 

A escolha da IX região administrativas 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.  A população Ceilândia tem em média 45% da tem 

menos de 20 anos e aproximadamente 150 mil alunos matriculados. 

 

2.8 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, 
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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) 

na área de saúde, 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 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 



69 
 

 

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 Hospitalar. 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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Quadro 4 – Atos legais dos Cursos de Graduação da Faculdade LS 

CURSO AUTORIZAÇÃO RECONHECIMENTO RENOVAÇÃO DE 
RECONHECIMENTO 

Administração  - Avaliação: 04/05 a 

07/05/11 
- Conceito: 03 

  

- Portaria nº 502 de 
22/12/2011 - DOU nº 247, 

26/12/2011, Seção: 1, 
Pag.: 193 

 - Avaliação: 

Satisfatória com 
dispensa de visita 

- Conceito: sem 

conceito 

- Portaria Nº 88, DE 
20/02/2019  2019. 
- DOU nº 01, de 
21/02/2019 pág. 29 

 - 

Biomedicina  - Avaliação: Satisfatória 

com dispensa de visita 

- Conceito: sem conceito 

  

- Portaria nº 116 de 
20/02/2018 - DOU nº 36, 

22/02/2018, Seção: 1, 
Pag.: 16 

- - 

Ciências 
Biológicas 

(Bacharelado) 

 - Avaliação: 17/04 a 

20/04/11 
- Conceito: 04 

  

- Portaria nº 251 de 
07/07/2011 - DOU nº 130, 

08/07/2011, Seção: 1, 
Pag.: 25 

 - Avaliação: 08/02 a 

11/02/2015 
- Conceito: 04 

  

- Portaria nº 819 de 
29/10/2015 - DOU nº 

211, 05/11/2015, 
Seção: 1, Pag.: 23 

  
- 

Ciências 
Biológicas 

(Licenciatura) 

 - Avaliação: 18/05 a 

21/05/11 
- Conceito: 04 

  

- Portaria nº 205 de 
27/06/2011 - DOU nº 122, 

28/06/2011, Seção: 1, 
Pag.: 11 

- Avaliação: 02/04 a 

05/04/17 
- Conceito: 04 

  

- Portaria nº 1.188 de 
24/11/2011 - DOU nº 

226, 27/11/2017, 
Seção: 1, Pag.: 89 

- 

Ciências 
Contábeis 

 - Avaliação: 02/04 a 

05/04/17 
- Conceito: 04 

  

- Portaria nº 1.028 de 

29/09/2017 - DOU nº 190, 

03/10/2017, Seção: 1, 
Pag.: 20 

- - 

Direito 
Sede 

 - Avaliação: 22/04 a 

25/04/18 

- Conceito: 04 

  

- Portaria:  N° 700, DE 18 

de outubro de 2018. 

- - 
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Direito 

Ceilândia   

  

- Avaliação: 19/09/2018 a 

22/09/2018 
- Conceito: 04 

  

- Portaria N° 209, DE 29 

de abril de 2019. 

- - 

Educação 
Física 

 - Avaliação: Satisfatória 

com dispensa de visita 

- Conceito: sem conceito 

  

- Portaria nº 226 de 
29/03/2018 - DOU nº 62, 

02/04/2014, Seção: 1, 
Pag.: 18 

- - 

Enfermagem  - Avaliação: 
- Conceito: 
  

- Portaria nº 2.553 de 
15/07/2005 - DOU nº 137, 

19/07/2005, Seção: 1, 
Pag.: 23 

 - Avaliação: 04/08 a 

06/08/2008 
- Conceito: 
  

- Portaria nº 1.531 de 
14/09/2009 - DOU nº 

197, 15/10/2009 

 - Avaliação: 25/10 a 

28/10/17 
- Conceito: 04 

  

- Portaria nº 01 de 
06/01/2012 - DOU nº 06, 

09/01/2012, Seção: 1, 
Pag.: 28 

Estética e 
Cosmética 

 - Avaliação: Satisfatória 

com dispensa de visita 

- Conceito: sem conceito 

  
- Portaria nº 226 de 

29/03/2018 - DOU nº 62, 
02/04/2014, Seção: 1, 
Pag.: 18 

- - 

Farmácia 
(Bacharelado) 

 - Avaliação: 17/08 a 

20/08/11 

- Conceito: 04 

  

- Portaria nº 502 de 
22/12/2011 - DOU nº 247, 

26/12/2011, Seção: 1, 
Pag.: 193 

 - Avaliação: 01/02 a 

04/02/17 

- Conceito: 04 

  

- Portaria nº 652 de 
29/06/2017 - DOU nº 

124, 30/06/2017, 
Seção: 1, Pag.: 22 

- 

Fisioterapia  - Avaliação: Satisfatória 

com dispensa de visita 

- Conceito: sem conceito 

  

- Portaria nº 196 de 
22/03/2018 DOU nº 57, 

23/03/2018, Seção: 1, 
Pag.: 57 

- - 
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Gestão 

Financeira 

 - Avaliação: 11/05 a 

14/05/11 
- Conceito: 04 

  

- Portaria nº 385 de 

19/09/2011 - DOU nº 182, 

21/09/2011, Seção: 1, 
Pag.: 52 

 - Avaliação: 05/05 a 

08/05/13 
- Conceito: 04 

  

- Portaria nº 433 de 

30/07/2014 - DOU nº 

146, 01/08/2014, 
Seção: 1, Pag.: 29 

- Avaliação: 12/12 a 

15/12/2018 
- Conceito: 05 

  

- Portaria nº 86, DE 20 

de fevereiro de 2019. 

Gestão 
Hospitalar 

 - Avaliação:  

- Conceito: 
  

- Portaria nº 530 de 
19/10/2007 - DOU nº 203, 

22/10/2007, Seção: 1, 
Pag.: 18 

 - Avaliação: 01/08 a 

04/08/11 

- Conceito: 04 

  

- Portaria nº 430 de 
21/10/2011 - DOU nº 

204, 24/10/2011 

 - Avaliação: Satisfatória 

com dispensa de visita 

- Conceito: sem conceito 

  
- Portaria nº 821 de 
30/12/2014 - DOU nº 01, 
02/01/2015, Seção: 1, 

Pag.: 29 e 32 

Nutrição 
(Bacharelado) 

 - Avaliação: Satisfatória 

com dispensa de visita 

- Conceito: sem conceito 

  

- Portaria nº 563 de 
27/09/2016 - DOU nº 187, 
28/09/2016, Seção: 1, 
Pag.: 54 

- - 

Radiologia  - Avaliação: 09/07 a 

11/07/2007 
- Conceito: 
  

- Portaria nº 483 de 

17/08/2007 - DOU nº 160, 

20/08/2007, Seção: 1, 
Pag.: 12 

 - Avaliação: 31/07 a 

03/08/11 
- Conceito: 04 

  

- Portaria nº 447 de 

01/11/2011 - DOU nº 

211, 03/11/2011. 

 - Avaliação: Satisfatória 

com dispensa de visita 

- Conceito: sem conceito 

  

- Portaria nº 821 de 

30/12/2014 - DOU nº 01, 

02/01/2015, Seção: 1, 

Pag.: 32 

 

- Avaliação: Satisfatória 

com dispensa de visita 

- Conceito: sem conceito 

  

- Portaria nº 135 de 
01/03/2018 - DOU nº 42, 

02/03/2018, Seção: 1, 
Pag.: 37 

Fonte: O autor (2018) 

 

2.9 PROGRAMA EXTENSÃO 

 

As atividades desenvolvidas na extensão como processo educativo, 

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

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: 

a) Cursos de aperfeiçoamento e atualização;  

b) Oficinas;  

c) Eventos;  

d) Projetos comunitários;  

e) Prestação de serviços à comunidade;  
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3 CONTEXTUALIZAÇÃO DO CURSO 

 

3.1 DADOS GERAIS  

 

● Nome do Curso: Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar 

● Nome da Mantida: FACULDADE LS 

● Turno de funcionamento: Matutino/Noturno 

● Total de vagas anuais: 150 vagas  

● Regime acadêmico: seriado semestral 

● Regime de matrícula: seriado semestral 

● Tempo de integralização curricular: 3 (três) anos 

● Tempo de integralização curricular mínima: 3 (anos)  

● Tempo de integralização curricular máxima: 6 (seis) anos  

● Carga horária total do curso: 2400 horas 

● Coordenador: Ivan Osvaldo Calderon Arrueta Ribeiro 

O coordenador de curso tem graduação em Administração pela Faculdade 

Cambury de Goiânia (2004). Lato Sensu em Docência no Ensino Superior pela 

Universidade Estadual de Goiás – UEG (2007) e Stricto Sensu em Ciências 

Sociais pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos – Unisinos (2017). Atua no 

ensino superior como Docente e Gestor Acadêmico. Com 18 anos de experiência 

em grandes empresas principalmente em áreas de gestão estratégica, operações 

e logística. 

O Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar tem como foco o 

desenvolvimento de competências relacionadas à gestão Hospitalar, por meio de 

ferramentas e técnicas direcionadas à operação das atividades de planejamento, 

organização e gerenciamento dos processos de trabalho em saúde, envolvendo a 

área de gestão de pessoas, materiais, e equipamentos, públicas ou privadas, de 

modo a maximizar os resultados decorrentes de suas atividades operacionais, 

mediante o desenvolvimento de competências profissionais específicas e 

caracterizado pela rápida aplicação no mercado de trabalho. 
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Este curso inicia-se na Faculdade LS em 2007 mediante autorização. 

Portaria nº 530, de 19 de Outubro de 2007 - DOU nº 203 Seção I – Página 18 – 

Brasília – DF 22/10/2007. Foi reconhecido pela Portaria nº nº. 430 de 21/10/2011, 

DOU Nº. 204 Seção I – p. 18–Brasília de 24/10/2011. E teve renovação de 

reconhecimento pela Portaria nº 821 de 30/12/2014 - DOU nº 01, 02/01/2015, 

Seção: 1, Pag.: 29 e 32. 
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4 ORGANIZAÇÃO E POLÍTICAS INSTITUCIONAIS 

 

4.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

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 Executiva; 

III - Diretoria Executiva de Operações; 

IV – Assessoria Acadêmica 

V – Instituto Superior de Educação;  

VI – Coordenadoria de Curso; 

VII - Colegiado de Curso. 

Figura 6 - Organograma Institucional 
 

Fonte: O autor (2018) 
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O funcionamento dos órgãos deliberativos, conforme o 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. 

 

4.2 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: 

a) Pelo Diretor Executivo, seu Presidente; 

b) Pelo Diretor Executivo de Operações 

c) Pelo Assessor Acadêmico 

d) Por 2 Coordenadores de Curso; 

e) Pelo Coordenador do Instituto Superior de Educação – ISE;  

f) Por 2 (dois) representantes dos professores, os quais são eleitos por seus 

pares, para mandato de 1 (um) ano, podendo ser renovado; 

 

Das atribuições, conforme Regimento Geral: 

Compete ao Conselho Superior: 

a) Aprovar, na sua instância, o Regimento da Faculdade e suas alterações, 

submetendo-o à aprovação do Órgão Competente do Ministério da Educação; 

b) Aprovar o calendário acadêmico e o horário de funcionamento dos cursos 

da Faculdade; 

c) Aprovar o plano semestral de atividades e a proposta orçamentária da 

Faculdade, elaborados pelo Diretor Geral; 

d) 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; 

e) 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 do Regimento Geral; 
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f) Decidir os recursos interpostos de decisões dos demais órgãos, em matéria 

didático-científica e disciplinar; 

g) Apreciar o relatório semestral da Diretoria; 

h) Superintender e coordenar em nível superior todas as atividades 

acadêmicas desenvolvidas pela Faculdade;  

i) 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; 

j) Decidir sobre a concessão de dignidades acadêmicas; 

k) Deliberar sobre providências destinadas a prevenir ou corrigir atos de 

indisciplina coletiva e individual; 

l) Deliberar quanto à paralisação total das atividades da Faculdade; 

m) Apreciar atos do Diretor Geral, praticados ad referendum deste Colegiado; 

n) Praticar todos os demais atos de sua competência, como instância de 

recursos, segundo os dispositivos deste Regimento; 

o) Respeitar e executar as decisões do Conselho Nacional de Educação e 

demais órgãos do Ministério da Educação; 

p) Exercer as demais atribuições que lhe forem previstas em lei no Regimento 

Geral.  

 

4.3 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.  
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O Colegiado de Curso é constituído:  

● pelo Coordenador, seu Presidente;  

● pelos professores vinculados ao curso;  

● pelos professores vinculados a outros Colegiados da Faculdade, mas que 

ministram aulas no curso;  

● por um representante estudantil, indicado por seus pares, com mandato de 

01 (um) ano, permitida apenas uma recondução. 

 

O mandato do Coordenador de Curso é de 03 (três) anos, permitida a 

recondução e em seus impedimentos, o Coordenador do Colegiado de Curso é 

substituído por um professor, designado pela Diretoria Geral. 

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 do Colegiado de Curso conforme artigo 20 do 

Regimento Geral: 

a) deliberar sobre o projeto pedagógico do curso, atendidas as diretrizes 

curriculares nacionais e as normas fixadas pelo CONSUP; 

b) deliberar sobre os programas e planos de ensino das disciplinas ou 

unidades curriculares; 

c) emitir parecer sobre os projetos de ensino, iniciação científica e de 

extensão que lhe forem apresentados, para decisão final do CONSUP; 

d) pronunciar-se, em grau de recurso, sobre aproveitamento e adaptação de 

estudos, assim como sobre aceleração e recuperação de estudos; 

e) opinar, quando consultado, sobre admissão, promoção e afastamento de 

seu pessoal docente; 

f) aprovar o plano e o calendário anual de atividades do Curso, elaborado 

pelo Coordenador; 

g) promover a avaliação periódica do curso; e 

h) exercer as demais competências que lhe sejam previstas em lei e no 

Regimento Geral da Faculdade LS. 
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Compete ao Coordenador de Curso, Presidente do Colegiado (Art. 17 do 

Regimento Geral): 

a) superintender todas as atividades da Coordenadoria, representando-a junto 

às autoridades e órgãos da Faculdade; 

b) convocar e presidir as reuniões do Colegiado de Curso; 

c) acompanhar a execução das atividades programadas, bem como o 

desempenho e a assiduidade dos professores, alunos e do pessoal técnico-

administrativo sob sua supervisão; 

d) apresentar, semestralmente, ao Colegiado de Curso e à Diretoria, relatório 

das atividades da Coordenadoria; 

e) sugerir a contratação ou dispensa do pessoal docente, técnico-

administrativo nele lotado; 

f) encaminhar, ao setor responsável pelo controle acadêmico, nos prazos 

fixados pelo Diretor, os relatórios e informações sobre avaliações e frequência de 

alunos; 

g) promover, periodicamente, a avaliação das atividades e programas do 

Curso, assim como dos alunos e do pessoal docente e não-docente nele lotado; 

h) 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; 

i) distribuir encargos de ensino, iniciação científica e extensão entre seus 

professores, respeitadas as especialidades; 

j) decidir, após pronunciamento do professor da disciplina ou unidade 

curricular, sobre aproveitamento de estudos e adaptações de alunos; 

k) delegar competência, sem prejuízo de sua responsabilidade; e 

l) exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei e no 

Regimento Geral da Faculdade LS. 

O Diretor pode designar 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, destacam-se: 
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a) 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.  

b) A convocação é feita por escrito, com antecedência mínima de 72 (setenta 

e duas) horas. 

c) Em caso de urgência, a critério do Presidente do Colegiado, a convocação 

pode ser feita com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 

d) A ausência de representantes de determinada categoria não impede o 

funcionamento do Colegiado, nem invalida as decisões. 

e) 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. 

f) Para instalar-se reunião de Colegiado o quórum 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 (ANEXO O) prevalece a qualquer outra atividade acadêmica. 

 

4.4 AS ESCOLAS DA FACULDADE LS 

 

Atualmente a LS Educacional é composta pela Escola Técnica e pela 

Faculdade LS e 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 e inovação e se sustenta na transversalidade, na superação 

das limitações da segmentação e propicia uma aproximação dos cursos e a da 

produção do conhecimento e formação profissional visando fortalecer a identidade 

institucional e o conhecimento. 
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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. 

 

4.4.1 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. 
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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 

destacando-os 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 

ensino e a prática do Empreendedorismo, que tem como base a busca constante 

pela inovação e por novos modelos de negócios sustentáveis no seu tripé 

econômico, social e ambiental. O aluno elabora estrategicamente planos de 

negócios e desenvolve projetos interdisciplinares e integradores a cada semestre. 

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. 

  

4.4.2 Escola de Ciências da Saúde e Ciências Biológicas 

 

A Escola de Saúde e Biológicas oferece os seguintes cursos de graduação: 

Enfermagem: Farmácia, Nutrição, Radiologia, Nutrição, Fisioterapia, Educação 

Física, Ciências Biológicas (Licenciatura), Ciências Biológicas (Bacharelado), 

Biomedicina e Estética e Cosmética, os quais desenvolvem suas atividades em 

modernas instalações da unidade Acadêmica da LS, onde agregam 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 Médio. 

O corpo docente é comum aos cursos, bem como a estrutura física, 

desenvolvem ações sociais conjuntas, projetos e atividades acadêmicas. 
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Possuindo, por conseguinte, estruturas curriculares compatibilizadas com 

disciplinas comuns a todos os cursos para contribuir com a formação de um 

profissional generalista. Dessa forma, há flexibilidade para o aluno escolher entre 

as disciplinas dos cursos de seu interesse. 

 

4.4.3 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. 

 

4.5 POLÍTICAS INSTITUCIONAIS 

 

As políticas da Faculdade LS estão expressas no PDI, em consonância 

com o contexto atual e atenta às novas tendências educacionais e profissionais, 

assume em seu Projeto Pedagógico o compromisso de formar profissionais 

dotados de um saber que se alicerça nas mais recentes teorizações da ciência de 

forma integrada com o desenvolvimento e melhoria das condições de vida das 

comunidades onde atua.  Para tanto, busca em sua visão subsídios para 

desenvolver, produzir, aplicar e disseminar conhecimentos a partir da busca de 

soluções inovadoras frente às demandas da sociedade. Nesta perspectiva 

concebe: 

a) Ensino como processo global e ético de relações inter e multidisciplinares; 

b) Pesquisa como princípio educativo condutor do aprendizado de métodos e 

técnicas para o desenvolvimento da capacidade de pensar criticamente no âmbito 

da iniciação científica; 
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c) Extensão como processo de interação com a comunidade, visando, 

sobretudo, contribuir para elevar as condições de vida da comunidade e para o 

progresso e desenvolvimento da região. 

 

4.5.1 Políticas de Ensino 

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. 

São objetivos da política de ensino no âmbito do Curso de Tecnologia em 

Gestão Hospitalar: 

a) Assegurar a oferta de um ensino de qualidade, pautando em um processo 

crítico, reflexivo e criativo, voltado à formação integral e articulado ao contexto 

histórico-cultural; 

b) Incentivar ações inovadoras no processo didático; 

c) Institucionalizar ações de interação com os egressos do curso. 

 

Para tal, serão desenvolvidas ações, como:  

a) Formulação e avaliação das políticas e ações relacionadas ao curso em 

consonância com a missão institucional e de acordo com as diretrizes curriculares 

nacionais;  

b) Acompanhamento dos processos de avaliações internas e externas do 

curso para conscientizar a comunidade acadêmica da sua importância na melhoria 

contínua da qualidade do curso;  

c) Promoção da formação continuada dos professores; 

d) Monitoramento dos índices e das causas de evasão e repetência dos 

estudantes; 

e) Fomento à integração, à convivência harmônica e ao bem-estar social da 

comunidade interna; 
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f) Desenvolvimento de projetos integradores que atuem na realidade social e 

na construção da cidadania; 

g) Fomento à realização de atividades extracurriculares; 

h) Implantação ou implementação de cursos de pós-graduação lato sensu nas 

áreas correlatas aos cursos de gestão Hospitalar, a fim de promover a integração 

com o curso de graduação; 

i) Estímulo à utilização de metodologias educacionais inovadoras; 

j) Fortalecimento da interdisciplinaridade; 

k) Estímulo ao desenvolvimento e à responsabilidade dos estudantes em 

atividades de monitoria, iniciação científica, extensão e aprimoramento 

profissional; 

l) Incentivo a ampliação na promoção de eventos acadêmicos inovadores 

com a participação de palestrantes externos.  

m) Implantação de políticas de relacionamento com os egressos para fornecer 

subsídios ao curso, visando à constante atualização do currículo perante as 

necessidades da sociedade.  

n) Desenvolvimento de ações de cooperação e de promoção institucional com 

os egressos.  

Desse modo, no âmbito do curso de Tecnologia em Gestão Hospitalar, 

serão propiciadas situações que favoreçam o desenvolvimento de profissionais 

capacitados para atender às necessidades e expectativas do mercado de trabalho 

e da sociedade, com competência para formular, sistematizar, socializar 

conhecimentos em sua área de atuação e a valorização da aprendizagem 

contextualizada por meio de metodologias ativas e da diversidade de cenários de 

aprendizagem articulando teoria e prática. 

 

4.5.2 Políticas de Pesquisa (Iniciação Científica)  

 
Ao incentivar a iniciação científica, a LS baseia-se no princípio de que 

aprender a pensar é uma atitude metodológica que se aplica a qualquer 

disciplina. Uma de suas funções é direcionar o olhar e exercitar a habilidade para 

lidar com problemas e buscar soluções visando desenvolver uma ação contínua 
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que, por meio da educação, da cultura e da ciência, busca unir o ensino e a 

investigação, propiciando, através dos seus resultados, uma ação transformadora 

entre a academia e a população. 

Constituem objetivos essenciais da LS para o curso de Tecnologia em 

Gestão Hospitalar no campo da iniciação científica: 

a) Promover a iniciação científica ao longo do processo formação; 

b) Desenvolver a curiosidade científica e o espírito investigativo dos alunos. 

c) Para tal, serão desenvolvidas diversas ações, entre elas: 

d) 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.  

e) Incentivo à participação de docentes e discentes no Programa de Iniciação 

Científica (PIC-LS).  

f) Fomento à participação de docentes e discentes em eventos científicos 

para apresentação de trabalhos.  

g) Apoio à produção bibliográfica dos docentes; 

h) Apoio à divulgação dos trabalhos que foram e/ou estão sendo 

desenvolvidos na parceria entre os alunos e os professores. 

i) Fomento ao aprofundamento do conhecimento técnico, cultural e artístico 

por meio do incentivo permanente, em todas as práticas acadêmicas, da busca de 

informações nas mais diversas fontes de consulta disponíveis, de modo a 

desenvolver a curiosidade científica e o espírito investigativo acadêmico. 

No âmbito do curso de Tecnologia em Gestão Hospitalar, são incentivadas 

as atividades de iniciação científica, por meio de diversos mecanismos 

institucionais, a exemplo de atribuição pela IES de carga horária para orientação 

das atividades de iniciação científica. Para fortalecer este eixo, o curso disporá do 

programa de monitoria remunerada e voluntária, onde o aluno poderá também se 

dedicar a Iniciação Científica. 

 

4.5.3  Política de Extensão 

 



89 
 

 

As atividades de extensão serão realizadas por meio de cursos, 

assessoramentos ou serviços a pessoas, grupos, comunidade, instituições. A 

extensão e concebida como processo educativo, cultural e científico, que se 

articula com o ensino e a investigação de forma indissociável, viabilizando a 

relação transformadora entre a Instituição e a sociedade. Nessa direção, serão 

implementadas ações de extensão pautadas nas seguintes objetivos: 

a) Estimular a participação dos discentes nos projetos institucionais de modo 

geral, possibilitando a interdisciplinaridade e transversalidade do conhecimento. 

b) Promover atividades de extensão, estimulando propostas inovadoras de 

interação comunitária. 

Para alcance dos objetivos no âmbito do curso serão incentivadas as seguintes 

ações: 

a) Incentivo à participação de docentes e discentes nos Projetos de Extensão  

b) Aumento do número de cursos de extensão oferecidos que atendam às 

necessidades dos estudantes do curso.  

c) Estabelecimento de uma política de avaliação das ações de extensão. 

d) Desenvolvimento de projetos interdisciplinares que favoreçam a interação 

dos estudantes com a comunidade nas ações de ensino e projetos sociais 

jurídicos. 

Ações que propiciem a extensão são implementadas de modo a aproximar, 

cada vez mais, os estudantes da realidade local e do entorno. Isso também 

valoriza a aprendizagem que se insere na realidade da comunidade interna e 

externa por meio de pactuações e troca de conhecimentos, programas, projetos, 

eventos e serviços. Exemplo disto é a parceria com as escolas da região para 

atuação junto aos adolescentes e às crianças com projetos abordando os direitos 

Humanos e direito do Consumidor.  

As Políticas de Gestão perpassam todas as atividades acadêmicas e 

administrativas. 

As Políticas de Apoio aos Discentes e Docentes, Políticas de Inclusão 

Social e Educacional e Bolsas e Incentivos: Prouni, FIES; e as Políticas de 

Responsabilidade Sócio Ambiental estão descritas no PDI e no PPC. 
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O desenvolvimento das atividades de ensino é dissociado das atividades de 

iniciação científica e extensão. A estrutura curricular garante, dentro de uma visão 

global, a construção de um currículo interdisciplinar e multidimensional, valendo-se 

da verticalização (pré-requisitos de conteúdos) e da horizontalização (co-requisitos 

de conteúdos), em que na execução de cada disciplina o educador deverá 

empregar os métodos indutivos e dedutivos para buscar a sedimentação das 

experiências vivenciadas por ele e pelos estudantes na busca de uma efetiva 

interação. 

 

4.6 RESPONSABILIDADE SOCIAL DA INSTITUIÇÃO  

 

A Faculdade LS, preocupada em cumprir sua Missão, procura atuar de 

forma responsável por meio da aplicação das melhores práticas de Ensino, 

Cultura, Arte, Extensão e Gestão, implementando ações voltadas a Gestão 

Integrada que envolve a qualidade, o meio ambiente, a segurança e saúde 

ocupacional e de responsabilidade ética e social. 

As mudanças que aconteceram nas duas últimas décadas, especialmente 

as relacionadas aos avanços científicos e tecnológicos e, também, às expectativas 

das empresas que têm enfrentado os mercados globalizados extremamente 

competitivos, têm provocado súbitas transformações no exercício do trabalho e 

nas modalidades de ensino. Essas necessidades, de uma maneira geral, têm 

demonstrado uma visão global dos problemas e das necessidades que a 

sociedade tem em relação ao ensino. 

A realidade atual, caracterizada por rápidas transformações no mundo do 

trabalho, pela competitividade e desintegração de barreiras que separavam 

setores econômicos, pela velocidade da informação e mercado em constante 

modificação, criou novas necessidades dentre as quais a de uma profunda 

reflexão acerca da concepção e das finalidades da educação e sua relação com a 

sociedade, o tipo de indivíduo que se deseja formar e a contribuição de cada um 

na construção de um mundo mais justo. 
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A Faculdade LS, neste sentido, pauta-se na necessidade de formação e 

qualificação de recursos humanos, a fim de acompanhar as transformações do 

mundo globalizado e atender às novas exigências do mercado. Contribui, com 

isso, para diminuir a demanda ainda existente de vagas no ensino superior do país 

e, especialmente, no Distrito Federal, por meio da oferta de um ensino de 

qualidade. 

Esta proposta está construída considerando o contexto de uma realidade 

complexa. Foram consideradas as potencialidades da Região Centro-Oeste 

brasileira e, mais precisamente, do Distrito Federal, dentre os quais necessitam de 

mão-de-obra qualificada para o desenvolvimento de um serviço adequado ao que 

a população necessita. 

Assume-se, nessa perspectiva, o compromisso de trabalhar, junto aos 

estudantes as situações que se apresentam como problemas e necessidades 

locais, regionais e nacionais, incluindo entre outras, a competência de trabalhar 

com as novas tecnologias; trabalhar com populações com características 

diferentes de suas próprias (da cultura, da linguagem, da família, da comunidade, 

do gênero, da escolarização) e trabalhar em outros ambientes educacionais além 

da escola. 

No cumprimento da responsabilidade social, criaram-se diversos projetos 

institucionais, por meio do estabelecimento de projetos integradores, em que 

docentes e estudantes prestam atendimento à comunidade. 

Além disso, fazem-se necessárias atividades comuns entre os cursos, tais 

como: ações sociais, jornadas e feiras temáticas, envolvendo toda a comunidade 

acadêmica e sociedade do entorno da IES. Assim como, a obrigatoriedade de 

Estudo de temas relacionados com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação das Relações Étnico-Raciais e para o ensino da história e cultura afro-

brasileira e indígena (Lei nº 11. 645, de 10 de março de 2008); Resolução 

CNE/CP nº 01, de 17 de junho de 2004, e a Portaria Normativa nº 21, de 28 de 

agosto de 2013, em todos os cursos de ensino superior da Faculdade LS. Torna-

se relevante, ainda, o estudo de políticas de educação ambiental e em direitos 

humanos, visando ao desenvolvimento de valores sociais, visão, missão e 
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vocação institucional, pelo qual recebemos o selo por participar dos eventos de 

responsabilidade social. 

Nesse contexto, oferecemos também a disciplina de LIBRAS que, apesar 

de ser obrigatória para os cursos de licenciatura, oferecemos para todos os cursos 

de bacharelado e tecnológico, viabilizando, com essa formação específica, a 

inclusão social. 
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5 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA DO CURSO 

 

A estruturação dos conteúdos programáticos das disciplinas elencadas na 

matriz curricular visa favorecer a constituição de profissionais adequados ao 

momento social e científico, possibilitando a formação e sendo capazes de 

compreender, analisar, criticar e intervir nos diversos contextos em que estão 

inseridos de forma competente, humana e ética. Esse processo possibilita a 

inserção dos egressos no mercado de trabalho, desenvolvendo alternativas que 

atendam à melhoria da qualidade de vida da comunidade local e da sociedade 

como um todo, além do desenvolvimento de atitudes éticas norteadoras de sua 

atuação como cidadão. 

Ademais, o Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar da 

Faculdade LS está organizado em conformidade com os padrões definidos  no 

Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia, a partir da publicação da 

Portaria MEC nº 413, de 11 de maio de 2016, com o intuito de contribuir para 

formar profissionais cada vez mais aptos a desenvolver, de forma plena e 

inovadora, as atividades próprias de cada curso tecnológico, com capacidade para 

utilizar, desenvolver ou adaptar tecnologias com a compreensão crítica das 

implicações daí decorrentes e das suas relações com o processo produtivo, o ser 

humano, o ambiente e a sociedade. 

As premissas da organização didático-pedagógica do Curso de Tecnologia 

em Gestão Hospitalar da Faculdade LS são: 

a) integração dos conteúdos básicos e profissionalizantes;  

b) currículo flexível, dinâmico e contextualizado;  

c) articulação entre teoria e prática e entre ensino-serviços e comunidade;  

d) abordagem de temas transversais como cidadania e direitos humanos, 

diversidade e sustentabilidade;  

e) ensino centrado na interação ativa entre professor e estudante; 

f) avaliação para as aprendizagens, na perspectiva avaliação formativa. 
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5.1 CONCEPÇÃO DO CURSO 

 

Atualmente, a participação brasileira no cenário globalizado e tecnológico 

depende da capacitação de pessoas inseridas nesse contexto. A forma de 

perceber, criar, produzir, inovar, gerenciar e adaptar insumos, produtos e serviços 

destaca o profissional de maneira competitiva no mercado de trabalho. É 

importante perceber que este avanço científico provoca mudanças na área da 

saúde, que procuram, cada vez mais, mão de obra qualificada. 

Ao contrário do antigo modelo educacional, que requeria do estudante uma 

postura mais passiva, a construção do currículo do curso Superior de Tecnologia 

em Gestão Hospitalar pauta-se pela orientação dialógica, que se organiza a partir 

das características discentes e da proposta de formação, considerados seus 

níveis teóricos, práticos e metodológicos. Esta metodologia garante a eficácia 

pedagógica, compreendendo o aluno como sujeito social, contextualizado em 

relação a um grupo social, cultural e econômico, na estrutura de uma proposta 

avançada. 

Para tanto, a organização curricular do curso foi elaborada com o escopo 

de promover a teoria e a prática, por meio de situações cotidianas da profissão, e 

fortalece uma visão ética, empreendedora e holística, bem como a postura crítica 

e analítica que se harmoniza com os objetivos do curso. 

As disciplinas ofertadas respeitam uma formatação adequada à 

aprendizagem, intercalando momentos de leitura e compreensão de texto com 

momentos de atividades práticas, individuais e cooperativas. Todas as disciplinas 

apresentam uma sequência de Unidades de Interação e Aprendizagem (UIAs). 

 

5.2 ARTICULAÇÃO DO CURSO COM O PDI 

 

Resultado de uma construção coletiva da Faculdade LS, o Projeto 

Pedagógico Institucional (PPI) conjuga-se com o Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI), considerando-se que, apesar da diversidade de caminhos, não 

há distinção hierárquica entre eles. Ambos devem constituir um processo 
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dinâmico, intencional, legítimo, transparente, em constante interconexão com o 

contexto da instituição.  

O PDI, em consonância com o Projeto Pedagógico do Curso (PPC), 

demonstra como a Faculdade LS pretende concretizar seu projeto educacional, 

definindo as metas a serem alcançadas – nos períodos de tempo pré-definidos – e 

os recursos humanos e materiais necessários à manutenção e desenvolvimento 

de ações propostas.  

Dessa maneira, o Curso de Tecnologia em Gestão Hospitalar aborda 

conceitos de forma prática buscando aplicá-los na solução de problemas 

multiculturais e técnicos da região em que se insere principalmente no que tange 

questões relacionadas à tecnologia da informação; à segurança de sistemas e 

ambientes computacionais; ao desenvolvimento sustentável; à formação de 

profissionais humanistas, de visão crítica e reflexiva e com a capacidade de 

conhecer e intervir sobre os problemas/situações de saúde e doença da 

sociedade. Atrelado a isto, o curso tange ainda questões relacionadas à formação 

de um profissional embasado no empreendedorismo, liderança e tomadas de 

decisões rápidas que exijam um conhecimento científico aprofundado.  

 

5.3 OBJETIVOS DO CURSO/ DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS E 

HABILIDADES 

 

5.3.1 Objetivo Geral 

 

O Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar tem como escopo 

qualificar e/ou requalificar o aluno para atuar em hospitais e seus setores, clínicas 

e unidades de saúde, laboratórios médicos e empresas prestadoras de serviços 

de saúde, seja no âmbito público ou privado ao promover a formação específica 

em nível superior tecnológico de Gestão em Serviços de Saúde a pessoas 

interessadas neste campo do saber, capacitando-os tecnicamente à aplicação dos 

conhecimentos adquiridos na análise e solução de problemas, bem como no 

acompanhamento e controle dos serviços de saúde. 
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5.3.2 Objetivos específicos 

 

a) Identificar novas formas de gestão;  

b) Produzir e compreender tecnologias associadas à melhoria de qualidade de 

vida, à preservação da natureza e à utilização, desenvolvimento e inovação do 

aparato tecnológico de suporte e atenção à saúde;  

c) Identificar problemas e soluções que abrangem o âmbito da atuação da 

saúde;  

d) Proporcionar uma visão global da realidade social, cultural, econômica, 

política, técnica e científica do meio em que vive;  

e) Internalizar valores humanísticos de responsabilidade social, justiça e ética 

profissional, junto à transmissão de informações técnico-científicas;  

f) Possibilitar a formação de adequado nível técnico e científico, 

desenvolvendo nos alunos o raciocínio lógico, crítico e analítico, capaz de 

empreender ações e promover a transformação das organizações públicas;  

g) Incentivar o aluno para um contínuo aperfeiçoamento profissional e 

desenvolvimento de autoconfiança.  

h) Preparar o aluno para a interpretação da realidade, comunicação 

interpessoal e atuação de forma interdisciplinar. 

 

5.3.3 Habilidades e competências 

 

De acordo com o Art. 7º da Resolução CNE/CP n° 03/2002, entende- se por 

competência profissional a capacidade pessoal de mobilizar, articular e colocar em 

ação conhecimentos, habilidades, atitudes e valores necessários para o 

desempenho eficiente e eficaz de atividades requeridas pela natureza do trabalho 

e pelo desenvolvimento tecnológico. O Curso visa atender a demanda do mercado 

de trabalho por formação de nível superior em área associada à Gestão 

Hospitalar. Ou seja, o curso dirige-se a todos aqueles que pretendam uma 

formação, em um curso de graduação, com vista ao desenvolvimento e à 

incorporação de saberes (capacidades, competências, procedimentos) exigidos no 

desempenho de funções pertinentes à gestão de organizações hospitalares.  
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Para preparar egressos com formação adequada na Gestão Hospitalar, o 

Curso aborda temas de âmbito global, necessários à inserção da atividade no 

contexto político, econômico e social no qual se desenvolve; temas específicos 

ligados à Gestão Hospitalar, ao funcionamento do setor hospitalar e temas de 

natureza complementar que proporcionam conhecimentos utilizados na atividade 

de gestão. Ao lado da competência técnico-científica que lhe garanta instrumental 

adequado para sua inserção no mundo do trabalho, o profissional egresso tem 

oportunidade de incorporar competência humana que lhe permita atuar na 

transformação da sociedade, com base nos princípios do desenvolvimento 

humano sustentado.  

A formação desse profissional requer que o trabalho com o conhecimento 

tenha como finalidade a construção de saberes (habilidades, competências, 

procedimentos) e seja conduzido como oportunidade para que o tecnólogo: 

• desenvolva capacidade analítica e visão crítica;  

• incorpore a capacidade de aprender a aprender;  

• saiba reconhecer, definir e equacionar problemas;  

• domine as diferentes formas de linguagem pertinentes a seu campo profissional 

de atuação;  

• seja capaz de trabalhar em equipes multidisciplinares.  

• desenvolva postura inovadora e construa novas propostas de gestão hospitalar;  

• desenvolva posição proativa em relação à produção de conhecimento no campo 

das tecnologias gerenciais hospitalares e às demandas colocadas pelo mercado 

de trabalho;  

• respeite os princípios éticos em sua atuação profissional;  

• considere e analise os problemas sociais e os impactos políticos e econômicos 

das sociedades contemporâneas, especialmente no caso brasileiro, relacionados 

à dinâmica do setor da saúde pública e privada. 

Em suma, o profissional formado pelo Curso Superior de Tecnologia em 

Gestão Hospitalar está habilitado a desenvolver, de forma plena e inovadora, 

atividades voltadas à gestão de centros de saúde, mantendo o domínio das 

técnicas e dos processos que permitam atender ou até antecipar- se às demandas 

do mercado, recorrendo a modelos de gestão inovadores, tendo sempre como 



98 
 

 

condições precípuas a ética e a responsabilidade socioambiental, tendo como 

base: 

a) gerenciar processos de trabalho, sistemas de informação, recursos 

humanos, recursos materiais e financeiros em saúde.  

b) coordenar o planejamento estratégico das instituições de saúde.  

c) organizar fluxos de trabalho e informações.  

d) estabelecer mecanismos de controle de compras e custos.  

e) estruturar áreas de apoio e logística hospitalar.  

f) supervisionar contratos e convênios.  

g) gerenciar a qualidade dos serviços e os indicadores de desempenho na 

gestão de organizações de saúde.  

h) desenvolver programas de ampliação e avaliação de tecnologias em saúde. 

i) vistoriar, avaliar e elaborar parecer técnico em sua área de formação. 

 

5.4 PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO  

 

Para o completo domínio de suas atribuições no mercado de trabalho, o 

Tecnólogo em Gestão Hospitalar da Faculdade LS deve possuir competências 

multidisciplinares, capacidade de autoaprendizagem, liderança e senso 

empreendedor, além do domínio de novas ferramentas tecnológicas e de gestão, 

enfrentando as rápidas transformações da sociedade, das relações de trabalho e 

das condições de exercício profissional. Deve estar apto para atuar em 

organizações hospitalares, nas mais diversas posições, estando preparado para 

se adaptar às mudanças do ambiente organizacional, econômico, político e social. 

Nesta direção, o Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar da 

Faculdade LS deve contribuir para a formação de um profissional que atue com 

responsabilidade social e ética, com excelente atuação técnica e gerencial, que 

possua visão sistêmica, holística e interdisciplinar das organizações, que use o 

raciocínio lógico-crítico e analítico para a solução de problemas e que lidere 

equipes multidisciplinares para o atendimento de metas.  
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O Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar deverá desenvolver 

em seus futuros egressos o seguinte conjunto de competências e habilidades 

fundamentais, e incentivar um conjunto de valores/atitudes importantes ao 

moderno gestor, que, de acordo com o planejamento da matriz curricular do curso, 

atenderão às necessidades do mercado de trabalho regional e capacitarão 

profissionais e cidadãos conscientes de seu papel na sociedade, sendo estas:  

a) Possuir uma visão global e sistêmica dos ambientes interno e externo às 

organizações;  

b) Pensar estrategicamente e analiticamente, de modo antecipar ameaças e 

oportunidades;  

c) Pensar e agir de modo criativo e inovador diante dos diferentes contextos 

organizacionais, econômicos e sociais;  

d) Desenvolver raciocínio lógico e abstrato, e operar formulações 

matemáticas, de modo compreender relações formais e causais entre os 

fenômenos;  

e) Comunicar-se com clareza e utilizar a linguagem oral e escrita de modo 

adequado aos diferentes contextos organizacionais;  

f) Dominar conceitos e práticas relacionadas às atividades hospitalares;  

g) Capacidade de empregar métodos, técnicas, táticas e instrumentos que 

otimizem as atividades mercadológicas da empresa;  

h) Compreensão das relações humanas nas organizações, capacidade de 

liderar/integrar equipes multidisciplinares e de delegar responsabilidades;  

i) Capacidade de analisar, avaliar, implementar, implantar e administrar 

sistemas e métodos na organização;  

j) Habilidade para criar e desenvolver sistemas de informação e controle 

gerencial, utilizando-se de inovações tecnológicas e considerando os impactos 

organizacionais;  

k) Capacidade de gerir as operações financeiras da empresa e realizar 

planejamento e controle orçamentário;  

l) Capacidade de recrutar, formar, integrar e motivar equipes 

multidisciplinares;  

m) Capacidade de auto aprendizado, iniciativa e empreendedorismo;  
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n) Habilidade para aplicar criativamente os conhecimentos de gestão;  

o) Capacidade de tomar decisões e de avaliar riscos e viabilidade de projetos, 

além de implementá-los e consolidá-los em organizações;  

p) Compreender as relações humanas nas organizações, capacidade de 

liderar/trabalhar em equipes multidisciplinares e de delegar responsabilidades;  

q) Capacidade de organização e planejamento do trabalho;  

r) Flexibilidade e adaptabilidade às mudanças na organização e no mercado, 

e absorção de novas tecnologias;  

s) Capacidade de promover mudanças e desenvolvimento social;  

t) Capacidade de elaborar políticas e métodos visando o crescimento 

empresarial, pautado nos resultados e/ou na lucratividade;  

u) Desenvolver processos de geração, organização, acesso e uso de 

informações que facilitem a gestão do conhecimento das organizações; e  

v) Desenvolver a capacidade de gestão de diferentes configurações 

organizacionais e de processos de mudanças. 

 

O nível de formação pretendido pela Faculdade LS para atingir o grau de 

excelência requer o desenvolvimento de um conjunto de competências e 

habilidades voltadas para o agir e o refletir do profissional em Gestão Hospitalar, 

que o levará a atuar criticamente sobre a esfera organizacional, em seus múltiplos 

aspectos, compreendendo a posição e a função na estrutura produtiva de bens e 

serviços.  

O profissional revelará iniciativa, criatividade, vontade de aprender, abertura 

a mudanças, consistência da qualidade e das implicações éticas do seu trabalho, 

acarretando o envolvimento da subjetividade do indivíduo na organização do 

trabalho. 

Assim, o profissional egresso do Curso de Tecnologia em Gestão Hospitalar 

será um gestor com sólida formação teórica e prática e um cidadão responsável 

pela busca de uma nova consciência empresarial e social, na qual o ser humano 

seja valorizado acima de quaisquer outros objetivos.  

O tecnólogo em Gestão Hospitalar da Faculdade LS atuará no 

gerenciamento de processos de trabalho, sistemas de informação, recursos 
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humanos, recursos materiais e financeiros em saúde; na coordenação do 

planejamento estratégico das instituições de saúde; na organização de fluxos de 

trabalho e informações; no estabelecimento de mecanismos de controle de 

compras e custos; na estrutura de áreas de apoio e logística hospitalar, na 

supervisão de contratos e convênios; na gerência da qualidade dos serviços e os 

indicadores de desempenho na gestão de organizações de saúde; no 

desenvolvimento de programas de ampliação e avaliação de tecnologias em 

saúde; e na vistoria, avaliação e elaboração de pareceres técnicos em sua área de 

formação. 

Desta forma, e para complementar a sua formação, o aluno do Curso de 

Gestão Hospitalar passa por sólida vivência prática, mediante as Disciplinas ADIC 

(Atividades Diversificadas de Inovação Curricular), que permeiam diversos 

projetos interdisciplinares e integradores, tendo como resultado a elaboração e 

entrega de relatórios parciais e completos de Consultoria em Gestão Hospitalar, 

com a construção de diagnósticos de setores e organizacionais, e projetos de 

Intervenção na área Hospitalar. 

O egresso do Curso em Gestão Hospitalar está ciente, também, de que a 

duração mais curta dos cursos tecnológicos e a organização curricular em seis 

períodos e distintas temporalidades, injetará na Instituição uma nova dinâmica de 

organização e gestão, novas formas de inserção no mercado de trabalho, novos 

conhecimentos tecnológicos com aumento da sua capacitação tecnológica, 

diversificação nos programas e currículos e novos mecanismos para a educação 

continuada. 

 

5.5 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

  

5.5.1 Concepções Teórico-Metodológicas 

 

Numa visão dinâmica, compreendemos 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, 
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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 apud CURRÍCULO, 2006, p. 19). 

O Currículo do curso de Tecnologia em Gestão Hospitalar 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 apud PEREIRA-SILVA, 2008). 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. 
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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 

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 recontextualização das diferentes linguagens expressas 

socialmente.  

A mediação docente resumindo, interpretando, indicando, selecionando os 

conteúdos numa experiência coletiva de colaboração produz a instrumentalização 
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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). 

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 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, o currículo do curso está alicerçado nos princípios 

definidos no Projeto Pedagógico da Faculdade LS, sendo eles: a) unicidade entre 

teoria e prática; b) interdisciplinaridade; c) flexibilização; d) articulação entre 

ensino, pesquisa e extensão.  

 

5.5.2 Princípios do Currículo 

 
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 de graduação 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 
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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 

prática nem a prática na teoria, tendo em vista que a teoria, com sua autonomia 

relativa é indispensável 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” (VÁZQUEZ, 1977, 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 irá intervir.  

A organização do processo de ensino-aprendizagem em uma situação 

próxima daquela na qual o conhecimento será utilizado, facilita a compreensão e 
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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 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, p. 65) 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”, 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 
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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 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. 207: “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 
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cultural onde foram produzidos, articulando-se, ainda, às questões éticas com os 

quais estão relacionados.  

No curso de Tecnologia em Gestão Hospitalar, 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, dentro do contexto da realidade onde se insere, são os 

princípios presentes nas atividades pedagógicas que se realizam nas disciplinas: 

discussões, debates em pequenos ou grandes grupos, nas atividades práticas, 

nas saídas de campo e visitas orientadas, nos estudos de caso e na construção e 

realização de pequenos projetos de pesquisa. Para tanto, a iniciação científica 

será amplamente incentivada durante o desenvolvimento do currículo. 

 

5.5.3 Estrutura Curricular  

 

A Estrutura Curricular consta no ANEXO A. 

O Curso funcionará nas instalações da Faculdade LS, em regime semestral 

seriado, nos turnos matutino e noturno e disponibilizará anualmente  150 (cento e 

cinquenta) vagas. 

A sua duração será de 2480h, sendo: 2400 horas dedicadas às atividades 

formativas como assistência a aulas, realização de seminários, participação na 

realização de pesquisas, 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 presenciais, 

oficinas, pesquisas, práticas de ensino seminários, trabalhos individuais e em 

grupo, Trabalhos individuais e em grupo, Grupos de estudos, Works shop, Projeto 

de transversalização dentre outras incluindo Atividades Diversificadas de Inovação 

Curricular. Além da carga horária de 80 horas de atividades complementares. 

O Curso de Graduação em Tecnologia em Gestão Hospitalar tem como 

regime o seriado semestral com 20 semanas letivas, visando preparar 

profissionais aptos a exercerem as funções requeridas, com visão integral dos 
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aspectos a eles relacionados. A carga horária total será integralizada ao longo de 

6 (seis) semestres letivos, totalizando 2400 horas de efetivo trabalho acadêmico. A 

matriz curricular do curso foi concebida de modo a construir formação acadêmica 

que possibilite o egresso a atuação em diversos ramos da gestão de companhias 

e projetos. 

A Disciplina Libras está inserida na estrutura curricular do Curso como 

disciplina regular, com carga horária de 60 horas, conforme preconiza o Decreto 

5.626/2005. 

O projeto pedagógico do curso foi construído e revisado em total 

observância ao Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia. Ele está, 

plenamente, adequado à legislação da educação superior e aos atos normativos 

do MEC e do CNE. O currículo do curso foi desenvolvido na perspectiva da 

educação continuada, sendo concebido como realidade dinâmica, flexível, 

propiciando integração entre a teoria e prática, o diálogo entre as diferentes 

ciências e saberes, e as atividades facilitadoras da construção de competências. 

O eixo e os núcleos temáticos, além de orientarem a elaboração das 

ementas e planos de ensino das disciplinas, mantendo-se sempre num horizonte 

crítico, devem balizar o ordenamento lógico e horizontal de todas as disciplinas de 

um mesmo semestre, o escalonamento vertical do curso e outras atividades 

complementares (programadas e eventuais) que envolvam alunos do curso. O 

princípio básico da interdisciplinaridade deverá ser constantemente perseguido por 

todos os professores. 

A integração entre os conhecimentos pode criar as condições necessárias 

para uma aprendizagem motivadora, na medida em que ofereça maior liberdade 

aos professores e alunos para a seleção de conteúdos mais diretamente 

relacionados aos assuntos ou problemas que dizem respeito à vida da 

comunidade. É necessária uma aproximação entre os conteúdos programáticos e 

a experiência dos alunos. A existência de um referencial que permita aos alunos 

identificar e se identificar com as questões reais.  Esse procedimento gera uma 

aprendizagem significativa. 

Os planos de ensino são revisados e atualizados pelo NDE, se necessário, 

todo semestre. Na primeira semana de apresentação do professor, no início do 
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ano letivo, é promovida pela Faculdade LS a Semana Pedagógica em que, entre 

outras atividades, em reunião de colegiado é feita a discussão dos planos de 

ensino pelo corpo docente, sob a supervisão do coordenador e definidas as 

Atividades Diversificadas de Inovação Curricular (ADIC para o semestre).  Ao 

serem aprovados, os mesmos são atualizados ou modificados. 

Tendo em vista a dinâmica de mudanças que ocorrem continuamente em 

todas as áreas de conhecimento, a descrição do perfil (ementa) das disciplinas 

estará sujeita às revisões periódicas. A possibilidade de modificação, total ou em 

parte, da descrição do perfil (ementa) das disciplinas, se verificará sempre que O 

NDE e seus professores julgarem conveniente. Assim, torna-se necessário, no 

entanto, manter-se a sua compatibilidade com a estrutura curricular do curso, seus 

objetivos e o seu direcionamento acadêmico. 

A bibliografia indicada em cada plano de ensino é a escolhida pelo 

professor responsável pela disciplina, e apreciada pelo NDE.  Os livros 

referenciados são obras básicas relevantes de cada assunto ou tema. A 

bibliografia é constantemente atualizada por necessidade imperiosa de adequar os 

livros existentes e indicados aos alunos para a disponibilidade de novos 

conhecimentos da área da gestão Hospitalar. 

A organização do currículo seguiu os princípios de: flexibilização, 

interdisciplinaridade e a contextualização. 

Com vistas à maior eficácia da operacionalização do curso, as disciplinas 

foram organizadas em 03 eixos/núcleos epistemológicos indicado para o curso: 

Eixo de Formação Básico, Eixo Complementar, Eixo Específico. 

Em conformidade com a legislação educacional: 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. 

As atividades acadêmicas terão duração de 60 (sessenta) minutos, sendo 

assim discriminados: 
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Aulas expositivas e preleções: hora aula mensurada em 50 (cinquenta) 

minutos de exposição e 10 (dez) minutos de atividade supervisionada conforme a 

resolução 03/2018. 

O Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar buscou a adequação 

do currículo às características dos alunos e do ambiente socioeconômico e 

cultural, permitindo relacionar as atividades curriculares com o cotidiano dos 

alunos e com o contexto social. Para atender a esse princípio, buscou-se adequar 

o processo de ensino e aprendizagem à realidade local e regional, articulando as 

diferentes ações curriculares às características, demandas e necessidades de 

cada contexto. Desenvolveram-se estratégias para articular o processo de ensino 

à realidade dos alunos, propiciando uma aprendizagem referida aos diferentes 

âmbitos e dimensões da vida pessoal, social e cultural dos discentes. 

Nessa perspectiva, as práticas curriculares implementadas estão pautadas 

no conhecimento das características dos alunos, buscando respeitar suas 

personalidades e suas identidades. 

O Projeto Integrador visa articular, por meio do pensamento complexo e 

sistêmico, os conhecimentos adquiridos no âmbito dos demais componentes 

curriculares do Curso, oportunizando, deste modo, a capacidade pessoal de 

mobilizar e colocar em evidência conhecimentos, atitudes, habilidades e valores 

necessários para o desempenho de suas atividades profissionais na Gestão 

Hospitalar. 

O Projeto Integrador incentiva a capacidade de aplicação dos conceitos e 

teorias estudadas durante o curso de forma integrada, proporcionando-lhe a 

oportunidade de confrontar as teorias estudadas com as práticas profissionais 

existentes, para consolidação de experiência e desempenho profissionais; 

contribui para o aperfeiçoamento do discente e a competência na solução de 

problemas sociais e ambientais; motiva o discente à elaboração e exposição de 

seus trabalhos por meio de metodologias adequadas; oportuniza a análise e a 

avaliação do objeto de estudo, culminando em possíveis soluções e/ou novas 

propostas, tendo em mente que a sociedade à qual o aluno pertence deve ser a 

principal beneficiaria pelo seu trabalho profissional; desperta o interesse pela 

pesquisa como meio para a resolução de problemas; estimula o espírito 
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empreendedor, por meio da execução de projetos que levem ao aperfeiçoamento 

da gestão Hospitalar; e estimula a construção do conhecimento coletivo, a 

interdisciplinaridade e a inovação. As normas e orientações para Elaboração do 

Projeto Integrador constam em regulamento próprio.  

O Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar da Faculdade LS é 

composto de seis períodos, com seus respectivos núcleos temáticos, assim 

distribuídos: Eixo de Formação Básico, Eixo Complementar e Eixo  Específico. 

 

5.5.4 Representação gráfica do perfil de formação e estrutura curricular 

flexível 

 

Os componentes curriculares do curso superior de Tecnologia em Gestão 

Hospitalar, são flexíveis e estão articulados e se inter-relacionam, o que 

caracteriza a interdisciplinaridade do currículo e foi cuidadosamente observado na 

estrutura do curso parâmetros que fundamentam, os métodos de ensino. 
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Tabela 2 - Representação gráfica do perfil de formação e estrutura curricular flexível 

EIXO DISCIPLINA ARTICULAÇÕ
ES 

BÁSICO Comportamento Organizacional 6º 

Contabilidade e Custos em Serviços de Saúde 4º 

Epidemiologia 1º 

Gestão de Pessoas em Organizações 4º 

Gestão de Qualidade 1º 

Gestão de Recursos Orçamentários e Financeiros 3º 

Leitura e Produção de Texto 1º 

Metodologia da Produção Científica 1º 

Planejamento Estratégico 4º 

COMPLEMENT
AR 

ADIC I - Projeto Integrador I 1º 

ADIC II - Projeto Integrador II 2º 

ADIC III - Projeto Integrador III 3º 

ADIC IV - Projeto Integrador IV 4º 

ADIC V - Projeto Integrador V 5º 

ADIC VI - Projeto Integrador VI 6º 

Disciplina Optativa I  4º 

Disciplina Optativa II 5º 

Ética Profissional 3º 

Gestão da Informação 5º 

LIBRAS- Língua Brasileira de Sinais 6º 

ESPECÍFICO Acreditação Hospitalar 6º 

Arquitetura e Design em Serviços de Saúde 3º 

Auditoria e Faturamento Hospitalar no Sistema de 
Saúde 

6º 

Direito em Serviços de Saúde 3º 
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Gestão Ambiental de Saúde 5º 

Gestão de Contratos e Convênios 6º 

Gestão de Hotelaria Hospitalar 2º 

Gestão em Serviços de Farmácia 5º 

Gestão em Serviços de Nutrição e Saúde 4º 

Gestão em Serviços de Saúde I 1º 

Gestão em Serviços de Saúde II 2º 

Gestão em Serviços de Saúde III 5º 

Logística Operacional de Saúde I 2º 

Logística Operacional de Saúde II 3º 

Marketing em Serviços de Saúde 2º 

Tecnologia em Saúde 1º 

Fonte: Dos Autores 

 

5.5.5 Conteúdos Curriculares  

 

As disciplinas são hierarquizadas em períodos semestrais, seguindo o 

planejamento indicado para a progressiva formação do profissional em gestão 

Hospitalar. 

A formação do profissional exige a compreensão dos fundamentos, 

princípios e pressupostos epistemológicos e pedagógicos, específicos destes 

níveis de ensino. A proposta curricular é a expressão do compromisso desta 

Instituição com a aquisição destas competências no processo de formação 

profissional. 

A partir da atualização do ementário, o professor junto com o NDE, elabora 

anualmente seu plano de ensino articulado com a bibliografia atualizada. 

A interdisciplinaridade é compreendida a partir da abordagem relacional, 

isto é, propõe que, por meio da prática, sejam estabelecidas ligações de 

complementaridade, convergência, interconexões e passagens entre os 

conhecimentos. 
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Ao propor uma nova forma de organizar o currículo, trabalhado na 

perspectiva interdisciplinar, perpassado pelos temas transversais de forma 

contextualizada, parte-se do pressuposto que toda a aprendizagem significativa 

implica uma relação sujeito/objeto. Para que esta se concretize é necessário que 

sejam dadas as condições para a interação entre esses dois polos. 

A Disciplina Libras está inserida na estrutura curricular do Curso de como 

disciplina optativa, 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 serão constantemente estimulados. 

Haverá uma preocupação em conscientizar o formando que sua carreira exigirá 

uma formação para a cidadania. 

Além dos conteúdos das disciplinas, serão implementados projetos, cursos 

de extensão, atividades complementares, visitas técnicas, projetos de Iniciação 

Científica. 

O Curso traz em sua estrutura disciplinas com conteúdos relacionados aos 

Direitos Humanos e Sustentabilidade Ambiental, 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 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 foi inserido nas ementas da disciplina de Introdução ao Direito , 

nos termos da Lei 10639/2003. Além dos conteúdos das disciplinas, serão 

implementados projetos, cursos de extensão, atividades complementares, visitas 

técnicas, projetos de Iniciação Científica. 
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Os conteúdos pertinentes às políticas de educação ambiental e a 

responsabilidade social, bem como o respeito às diversidades e a preservação 

ambiental, estão inseridos na disciplina Gestão Ambiental de Saúde. 

Haverá uma preocupação em conscientizar o formando que sua carreira exigirá 

uma formação para a cidadania. 

A diversidade, Ética e Cidadania, Educação e Saúde e Orientação sexual, 

promoverão ao graduando que sua formação deve ser numa visão 

multiculturalista, visões diferenciadas de questões de cunho político, social, ético, 

racial, sexual e saúde serão integradas, possibilitando uma análise multidisciplinar 

educacional.   

O conjunto das disciplinas objetiva a passagem do senso comum ao 

conhecimento científico e da reflexão crítica, tendo ainda por objetivo de estudo o 

significado da atividade acadêmica e a aquisição de competências referentes ao 

comprometimento com valores estéticos, políticos e éticos inspiradores de uma 

sociedade democrática. Dentro dessa concepção, os alunos cursarão no Eixo de 

Formação Fundamental/Básico disciplinas que visam integrar o estudante no 

campo, estabelecendo as relações da Gestão Hospitalar com outras áreas do 

saber, abrangendo dentre outros, estudos que envolvam conteúdo. No que diz 

respeito, ao estudo de suas respectivas especificidades.  

No eixo Eixo de Formação Profissional, abrange, além do enfoque 

dogmático, o conhecimento e a aplicação, observadas as peculiaridades dos 

diversos ramos da gestão, de qualquer natureza, estudados sistematicamente e 

contextualizados segundo a evolução da Ciência e sua aplicação às mudanças 

sociais, econômicas, políticas e culturais do Brasil e suas relações internacionais, 

incluindo-se necessariamente, dentre outros condizentes com o projeto 

pedagógico. 

No Eixo de Formação Prática - objetiva a integração entre a prática e os 

conteúdos teóricos desenvolvidos nos demais Eixos; 

Atividades Complementares - contribuem para o enriquecimento da 

formação acadêmica, profissional e intelectual. No sentido de permitir a 

complementação, a atualização, a habilitação e a capacitação em amplas áreas 
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do conhecimento que contribuem significativamente para a formação do 

administrador. 

Os temas transversais serão objetos de todas as disciplinas garantindo 

assim que os alunos, além de conhecê-los, aprendam a atuar com a 

transversalidade e procurará mostrar ao graduando que sua formação deve ser 

numa visão multiculturalista. Visões diferenciadas de questões de cunho político, 

social, ético, racial, sexual e saúde serão integradas, possibilitando uma análise 

multidisciplinar educacional.  Representa o momento de uma compreensão 

abrangente e crítica do curso, somada à capacidade de avaliação e 

sistematização das diversas situações jurídicas, verificadas na sociedade. 

Em síntese as atividades do curso estão assim distribuídas. 

As Atividades Diversificadas de Inovação Curricular (ADIC): Seminários, 

grupos de estudos, Works shop, Projeto de transversalização, Iniciação científica, 

como componentes do trabalho acadêmico efetivo, através de sua inserção nos 

Planos de Ensino pelos professores do curso de Tecnologia em Gestão 

Hospitalar. Entre as atividades desenvolvidas, citam-se: 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 presenciais, experimentos, oficinas, pesquisas, práticas de 

ensino seminários, trabalhos individuais e em grupo, dentre outras. 

As práticas serão realizadas em turnos diferentes e, em sua maioria, nos 

horários de funcionamento da Faculdade LS, tendo suas atividades 

regulamentadas pelo colegiado e pelo NDE. (em anexo) 

As horas complementares são horas de atividades, que os alunos deverão 

captar ao longo do curso, conforme definido no PPC. 

A Faculdade LS compreende ainda 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 
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intensamente vivenciados pela sociedade brasileira de modo geral e pela 

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

famílias, pelos estudantes e educadores em seu cotidiano.  

Desse modo, os currículos dos cursos de graduação da contemplam as 

narrativas historicamente negligenciadas, ao eleger como eixos transversais: 

Diversidade, Cidadania e direitos Humanos, Sustentabilidade.  

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 grupos ou 

professores individualmente, mas ao coletivo de profissionais que atuam no curso. 

Ademais, possibilitam o acesso do 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 e estudantes, de forma interdisciplinar, integrada 

e contextualizada. 

 

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 
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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 
(CARRARA, 2009, p. 14). 

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.  

d) Considerar, trabalhar e valorizar a diversidade presente no ambiente 

escolar, pelo viés da inclusão dessas parcelas alijadas do processo.  

e) 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 quando 

se sobrepuserem às diferentes desigualdades, acabam por serem reforçadas, 

formando um universo de subcidadãos e subcidadãs. 

 

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 (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 
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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. 

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:  
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a) Apreensão de conhecimentos historicamente construídos sobre direitos 

humanos e sua relação com os contextos 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 

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 
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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 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. 

 

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 passaram a ser melhor 

percebidas pela humanidade, momento em que foi lançado o importante livro: 
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“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 (1986, 

p.259-260), propuseram 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”. 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 [...]” (SACHS, 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 
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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” (CARVALHO, 2008, p. 56). 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.  

O eixo transversal “Sustentabilidade”, no currículo do curso de Tecnologia 

em Gestão Hospitalar 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, 
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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 Política Nacional de Educação Ambiental, Lei 

9.795/1999, e reafirmados pelas Diretrizes Nacionais de Educação Ambiental, 

Resolução CNE/CP nº 2, de 15 de junho de 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. 

Para tanto, a IES 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. 

 

5.5.6 Metodologia  

 

O alcance dos objetivos do curso e o êxito na construção do perfil do 

egresso exigem que a Metodologia de Ensino seja adequada a essas finalidades.  

A consideração às inteligências múltiplas, à autoestima dos estudantes, aos 

processos interativos, bem como à utilização de recursos tecnológicos modernos 

permite 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 pode 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. 
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A metodologia do curso se baseia no pressuposto necessário da articulação 

TEORIA/PRÁTICA, dando privilégio às práticas sociais em geral, como fonte para 

a teoria. Ao mesmo tempo, a teoria deve ser entendida como expressão da 

prática. As práticas pedagógicas, em particular, são o elemento estruturador e 

organizador da formação profissional. 

Assim, a formação do profissional terá como eixo estruturador as práticas 

sociais que, quando circunscritas à área administrativa e de gestão, organizam-se 

através de suas próprias práticas. Por isso, se propõe uma estratégia pedagógica 

que crie, de forma crescente e continuamente, as condições de articulação entre 

teoria e prática: 

1. As atividades curriculares deverão prever níveis de inserção de professores 

e futuros profissionais na realidade operacional e de gestão/planejamentos das 

instituições de forma articulada com a atividade de pesquisa. O retorno dessas 

experiências de pesquisas, sua devida problematização e o embasamento teórico 

necessário a ser ofertado pelas diferentes disciplinas, deverão culminar na 

construção de projetos de ações educacionais;  

2. Os recursos e técnicas de ensino, a serem utilizados pelos professores, 

deverão permitir a participação individual e grupal do futuro profissional, tendo 

como preocupação o desenvolvimento do pensamento crítico e da competência 

coletiva; 

3. As atividades desenvolvidas nas disciplinas do curso, deverão garantir a 

articulação entre ensino, pesquisa e extensão; 

O modelo pedagógico adotado pela para o curso de Tecnologia em Gestão 

Hospitalar busca 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. 

As metodologias de ensino-aprendizagem preconizam a perspectiva 

pedagógica é sócio interacionista, vinculada à metodologia da problematização. 
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A Construção do conhecimento relativo aos diferentes contextos sociais, culturais, 

educativos, profissionais, condicionadores do seu projeto de vida provenientes 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). Visando a Interação professor-estudante, 

considerando-os como sujeitos ativos do processo de aprender, pautado na 

metodologia da Problematização e aprofundamento científico a partir de um 

problema detectado na realidade.  

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 e ao confronto de saberes. 

 

5.5.7 Atividades Práticas 

 
O curso de Tecnologia em Gestão Hospitalar da Faculdade LS apresenta 

um currículo distribuído em atividades práticas e teóricas ao longo do curso. 

As atividades práticas relacionadas à matriz curricular do curso visam 

proporcionar ao estudante maior contato com a realidade que envolve 

determinado segmento pertinente à prática profissional. São realizadas em 

ambientes específicos internos e em outros espaços, por meio de visitas 

orientadas e atividades contextualizadas e problematizadas nas diversas áreas da 

profissão. 

No curso de Tecnologia em Gestão Hospitalar, o estudante tem a 

oportunidade de desenvolver as habilidades técnicas nos laboratórios que 

dispõem de ferramentas especializadas. Esses laboratórios são organizados por 

técnicos que auxiliam na organização antes e durante as aulas práticas. A 

Faculdade LS dispõe ainda de um funcionário especializado na manutenção 

preventiva de todos os equipamentos, assim como quando apresentam defeito. 
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5.5.8 Atividades Diversificadas de Inovação Curricular (ADIC) 

 

As Atividades Diversificadas de Inovação Curricular (ANEXO N) são 

compostas de: Seminários, grupos de estudos, Workshop, Projeto de 

Transversalização, Iniciação científica, como componentes do trabalho acadêmico 

efetivo, através de sua inserção nos Planos de Ensino pelos professores do curso. 

Entre as atividades desenvolvidas, citam-se: 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 

presenciais, experimentos, oficinas, pesquisas, práticas de ensino seminários, 

trabalhos individuais e em grupo, dentre outras. 

As ADIC’s visam propiciar aos alunos fundamentação prática dos conceitos 

teóricos explorados em sala de aula; proporcionar vivência e postura científica na 

busca de informações, elaboração de relatórios e trabalhos; criar um espaço 

positivo e propício para a troca de informações, experiências e conhecimento 

entre os professores e estudantes. 

As ADIC’s têm como objetivos específicos o estímulo à produção de 

trabalhos que propulsionem o desenvolvimento intelectual integrado; promoção 

reflexões de ordem científica e técnica, favoráveis à construção do conhecimento 

bem como a promoção da interdisciplinaridade e a integração curricular. 

 

5.5.9 Atividades de Iniciação Científica  

 
Visa ainda incentivar e apoiar a pesquisa por meio da iniciação científica 

nos cursos de graduação, com a finalidade de desenvolver as linhas e temas de 

pesquisa de interesse da comunidade acadêmica; estimular o desenvolvimento da 

pesquisa como parte da formação científica dos discentes; propiciar aos docentes 

a oportunidade de desenvolvimento de pesquisas com o apoio da Faculdade LS; 

estimular a produção científica entre professores e discentes; e, criar as bases 

científicas para a educação continuada em nível de pós-graduação. 
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As atividades de iniciação científica da Faculdade LS encontram-se 

organizadas pela Coordenação de Ética e Pesquisa da – CEPE/LS. 

Esta coordenação é subordinada à Direção e integraliza o Comitê 

Institucional de Ética (CIE-LS), o Comitê Institucional de Pesquisa (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). 

 

a) Comitê Institucional de Ética (CIE) 

 

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). 

 

b) Publicação de Revista Científica 

 

Para a publicação de revista científica, será constituída uma revista para os 

cursos da Escola de Negócios. 

 

5.5.10 Atividades de Extensão 

 

As atividades de extensão da Faculdade LS encontram-se organizadas pela 

Coordenação de Extensão da – COEX/LS. 

Atualmente, existem quatro modalidades diferentes de atividades de 

extensão. Elas podem ser classificadas como: 



130 
 

 

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. 

 

5.5.11 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, 

ao invés de punir, expor ou humilhar os estudantes por meio da avaliação.  

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: 

a) compreender o seu processo de aprendizagem; 

b) oferecer informações para mudanças ou referendamento dos 

procedimentos de ensino; 

c) verificar o nível de aprendizagem individual e coletiva de cada conteúdo; 

d) comparar o aluno com ele próprio no início, no decorrer e no final de cada 

período, para verificar sua evolução; 
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e) fornecer ao aluno informação sobre seu desempenho, para que possa 

melhorar sua aprendizagem; 

f) 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 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 
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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 a nota final 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). 

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). 
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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. 

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.  

As provas regulares são individuais e escritas, sendo o único tipo de 

avaliação sujeita à segunda chamada, conforme o Regimento Geral.  

O processo de avaliação dos discentes deverá ser composto de 02 (duas) 

avaliações, conforme previsto no calendário de atividades dos cursos e no 

calendário letivo.   

A frequência às aulas e demais atividades acadêmicas, permitida apenas 

aos alunos matriculados, é obrigatória, vedado o abono de faltas.  

Parágrafo Único - Independente dos demais resultados obtidos é 

considerado reprovado na disciplina o aluno que não obtiver frequência mínima de 

75% (setenta e cinco por cento) das aulas e demais atividades programadas.  

A Média Semestral (MS) do aluno, para fins de registro acadêmico, 

representa o desempenho durante o semestre letivo na disciplina e será obtida 
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mediante o cálculo de uma média final das 02 (duas) avaliações (A1 e A2) 

realizadas durante o semestre na seguinte composição: 

MS = (1ª Avaliação) + (2ª Avaliação) 

2 

 

A 1ª avaliação deverá ser realizada, em todos os cursos e semestres até o 

10º encontro de aulas e a 2ª avaliação até o 20º encontro de aulas, conforme 

previsto no calendário letivo supervisionado pela coordenação de cada curso. 

As avaliações (A1 e A2), deverão ser composta de: trabalhos, seminários, 

relatórios, atividades em grupo, provas práticas e duas provas escritas dos 

conteúdos ministrados, conforme previsto no plano de ensino e da aprendizagem. 

O valor atribuído às atividades práticas e a prova dos conteúdos 

ministrados deverá concentrar-se na frequência de 40 e 60% a 20 e 80%, 

respectivamente. Isto é, nenhuma atividade prática poderá exceder entre 20% e 

40% da nota atribuída a cada processo avaliativo, nem a prova dos conteúdos 

ministrados poderá ser inferior a 60% e 80%. 

Considera-se aprovado na disciplina o aluno que tenha cumprido a 

exigência de frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) e obtido Média 

Semestral (MS) na disciplina  igual ou superior a 6,0 (seis), resultante da média 

ponderada das 02 (duas) avaliações aplicadas no decorrer do semestre letivo. 

A prova deve conter questões objetivas e subjetivas. O número de questões 

e a valoração da prova deve concentrar-se na frequência de 80% e 20%, ou seja, 

a prova deve conter de 20% a 80% de questões objetivas ou subjetivas e o valor 

das questões devem acompanhar esta frequência. 

O Professor deverá disponibilizar, por meio da pauta acadêmica eletrônica, 

os resultados das avaliações realizadas pelos alunos, dentro do prazo de 15 

(quinze) dias, após a data da realização de cada avaliação. 

O registro, na pauta eletrônica, do desempenho acadêmico parcial ou final 

do aluno, que compreende frequência e nota da aprendizagem é de 

responsabilidade do Professor, devendo ser entregue na coordenação do curso, 

no padrão estabelecido pela Instituição e na data definida no Calendário 

Acadêmico da Faculdade LS. 
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As provas de Exame Final seguem as mesmas orientações das avalições 

A1 e A2. 

Ao aluno que obtiver Média Semestral (MS) inferior a 6,0 (seis) e igual ou 

superior a 2,0 (dois) na disciplina, será dada a oportunidade de realizar uma Prova 

Final (PF), ainda no respectivo semestre letivo, para demonstrar o seu 

conhecimento sobre a disciplina. 

A Prova Final é a última oportunidade de avaliação na disciplina para o 

aluno. 

Não haverá segunda chamada para o aluno que faltar no dia da aplicação da 

Prova Final. 

A Prova Final deverá ser uma única avaliação escrita, individual e sem 

consulta, no valor de 10,0 (dez) pontos. 

O aluno com direito à Prova Final será aprovado quando obtiver nota igual 

ou superior a 6,0 (seis) na Média Final (MF), que será resultante da média 

aritmética entre a média semestral (MS) e a nota da Prova Final (PF). Assim: 

 

MF = MS + PF 

                                                                                        2 

 

Em conformidade com o Regimento Geral da Faculdade LS, fica 

estabelecido que, será concedido, segunda chamada de prova para o aluno que 

deixar de realizar qualquer prova regular, mediante justificativa. 

O período de solicitação e de realização de prova de segunda chamada 

ficará estabelecido em calendário acadêmico. Ao aluno que deixar de realizar 

qualquer prova, pode ser concedida segunda oportunidade desde que requerida 

no prazo de 72 (setenta e duas) horas, após a aplicação da  avaliação, em datas 

estabelecidas no calendário acadêmico, arcando com o ônus financeiro 

decorrente, exceto nos casos previstos em lei. 

O aluno que deixar de se submeter à avaliação fica sem nota até a 

realização da Segunda Chamada, previamente estabelecida em Calendário 

Acadêmico. Para as demais avaliações (provas práticas e trabalhos) que não 

forem realizadas pelo aluno é atribuída a nota O (zero). 
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5.5.12 Sistema de avaliação do projeto de curso 

 

O Sistema de Avaliação do Projeto do Curso de Tecnologia em Gestão 

Hospitalar da Faculdade LS, realizado pelo NDE – Núcleo Docente Estruturante, 

tem como embasamento, dentre outros, a auto avaliação realizada pela CPA – 

Comissão Própria de Avaliação da IES, regulamentada pela Lei n° 10.861, de 14 

de abril de 2004, cuja atribuição fundamenta-se na necessidade de promover a 

melhoria da qualidade da educação superior, a orientação da expansão da sua 

oferta, o aumento permanente da sua eficácia institucional, da sua efetividade 

acadêmica e social e, especialmente, do aprofundamento dos compromissos e 

responsabilidades sociais. 

A avaliação das instituições de educação superior tem caráter formativo e 

visa ao 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.  

Nesse contexto, uma das formas de avaliação desse instrumento se dá por 

meio da Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Faculdade LS, que 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. 

Desse modo, constrói uma cultura avaliativa a partir da reflexão constante das 

finalidades da Faculdade LS, dos propósitos e ações da tríplice função de ensino, 

pesquisa e extensão, 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 iniciação cientifica, corpo técnico-

pedagógico administrativo, comunidade local e corpo discente. Conforme 

preconiza o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES, 



137 
 

 

cabe a esses personagens o papel de gerenciar a avaliação interna, de modo que, 

possam ser analisadas todas as dimensões que compõem uma IES. 

O curso deve ser avaliado em relação a: capacitação docente, estrutura 

curricular, estrutura física e utilização dos espaços educativos (laboratórios, 

bibliotecas, etc.), atuação dos docentes, entre outros fatores.  

Potenciais indicadores de aferição do alcance dos objetivos do curso são o 

índice de evasão, a aceitação dos egressos no mercado de trabalho e em futuros 

programas de pós-graduação, a produção científica de professores e alunos, os 

projetos de ensino, pesquisa e extensão realizados, os recursos movimentados, a 

participação dos alunos em estágios remunerados, entre outros que podem 

constituir mecanismos específicos de avaliação.  

Os docentes serão avaliados em relação a: desempenho, capacitação e 

habilidade profissional, assiduidade, pontualidade, cumprimento do conteúdo 

programático, produção científica, participação em eventos científicos e projetos 

de pesquisa, orientações de monografias jurídicas, recursos e materiais didáticos 

utilizados e outros. 

Outra forma de avaliação do Projeto Pedagógico do Curso dar-se-á por 

meio de encontros do Núcleo Docente Estruturante, que busca sempre adequá-lo 

as normas gerais que regem os cursos de graduação. 

5.5.13 Tecnologias de Informação e COmunicação (TICs) 

 
 Novas tecnologias surgem sempre que o homem precisa resolver 

problemas e melhorar sua existência. Desta forma, a criação de novas tecnologias 

pressupõe a facilitação da vida humana. As chamadas Tecnologias da Informação 

e comunicação são imprescindíveis na prática pedagógica do Curso Superior de 

Tecnologia em Gestão Hospitalar. O ensino e a aprendizagem ocorrem 

atualmente de diversas maneiras, sendo que pela própria velocidade da 

informação e pelo uso dos recursos audiovisuais os docentes se veem 

automaticamente envolvidos por estas ferramentas que servem de recursos para 

melhorar a qualidade das aulas ofertadas pelo Curso. O uso do computador, de 

apresentações multidinâmicas no power point, da exibição de vídeos explicativos 

no datashow, metodologias ativas, requer segurança, preparação (planejamento), 
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organização e conhecimento. Entendemos que estas ferramentas tecnológicas 

permitem aos docentes e discentes do Curso um alargamento do diálogo, da 

mediação de conhecimentos e por consequência da construção de saberes 

significativos. 

Outro fator importante ocasionado pela inserção das TIC’s na educação é o 

estímulo e a possibilidade da realização de vastas pesquisas, instigando o 

acadêmico a transforma-se num curioso pesquisador, além de mediador do seu 

próprio aprendizado. 

 A prática destas ferramentas e recursos tecnológicos se vê facilitada no 

Curso de Gestão Hospitalar pela estrutura física e tecnológica da Instituição, visto 

que todas as salas possuem equipamentos e recursos áudio visuais, contando 

ainda com uma sala exclusiva para o uso de metodologias ativas e inovadoras, 

assim como o mais recente projeto de utilização de software de simulação 

empresarial e de gestão Coliseum, adquirido recentemente e que será 

implementado no curso nos dois últimos semestres em atividade inovadora, 

gameficação, simulação e prática empresarial. 
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6 CORPO DISCENTE 

 

6.1 FORMAS DE ACESSO 

 
O acesso aos cursos de graduação deverá 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 ao curso na IES: 

No limite das vagas existentes, e mediante processo seletivo, a faculdade 

aceitará transferências de alunos provenientes de cursos idênticos ou afins, 

ministrados por estabelecimentos de ensino superior, nacional ou estrangeiro, na 

época prevista no calendário acadêmico. 

As transferências ex-oficio dar-se-ão na forma da lei. 
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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. 

A documentação pertinente à transferência, necessariamente original, não 

poderá ser fornecida ao interessado, tramitando diretamente entre as Instituições. 

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. 

 O aluno transferido está sujeito às adaptações curriculares que se fizerem 

necessárias, aproveitados os estudos realizados com aprovação no curso de 

origem. 

O aproveitamento é concedido e as adaptações são determinadas pelo 

Colegiado de Curso, ouvido o professor da disciplina e observadas as 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 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 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. 
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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 tópico considerado importante – e a 

densidade (carga horária) é satisfatória (a mesma ou maior).  

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. 

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 às regras aplicáveis ao curso para o 

qual foi aceito por transferência. 

 

6.2 APOIO AO DISCENTE: POLÍTICAS DE PERMANÊNCIA ESTUDANTIL 

 

As políticas de assistência estudantil, vista como inclusão social 

correntemente apresentam um caráter que avança no sentido de atendimento à 

legislação federal. Assim, o acesso e a permanência do estudante representam 

fator imprescindível 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 estabelecidas na seção anterior consideram em especial ações 

direcionadas a: a) fortalecer o desempenho acadêmico, via bolsas-estudos, 

participação político-acadêmica e acompanhamento psicopedagógico; b) ampliar 
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as ações direcionadas para a permanência estudantil, o que inclui portadores de 

necessidades especiais; etc) apoiar atividades culturais. 

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:  

b) 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; 

c) Iniciação científica: 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 professores em que os 

estudantes estão 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 

socioeducativos; 

d) 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 à formação dos 

alunos; 

e) Participação em eventos: incentivo ao estudante à participação em todos os 

eventos realizados nas áreas dos seus cursos;  

f) Facilidades para acesso às informações acadêmicas: o aluno tem acesso a 

todas as informações pertinentes ao registro acadêmico por meio da Internet, no 
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site da Instituição, e também de forma direta na secretaria geral, que lhe fornecerá 

as informações cabíveis. 

g) Bolsas de estudo: a política institucional é de atender os estudantes com 

dificuldades, mantendo-os com alunos regularmente matriculados e frequentando 

as aulas; 

h) Monitoria: é outra modalidade de acompanhamento por monitores que 

prestam atendimento extraclasse aos acadêmicos nas disciplinas para os quais 

foram indicados. A IES possui 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.  

i) Atendimento psicopedagógico: proporciona atendimento psicopedagógico 

aos estudantes com objetivo de auxiliá-los na busca de soluções de problemas 

que trazem reflexo negativo ao desempenho do acadêmico, por profissional 

devidamente habilitado e que atende aos estudantes que necessitam de auxílio 

em horários alternativos as aulas. Apoia o  corpo  docente  e  os  acadêmicos  

para  um  melhor  aproveitamento  no processo de ensino-aprendizagem, 

atendendo as  queixas  de  dificuldade  de  aprendizagem,  desatenção,  conflitos 

emocionais  diversos,  afetivos,  de  relacionamento  interpessoal  e  familiar, 

conflitos relacionados ao trabalho, estresse bem como aos portadores de doenças 

físicas e mentais, dentre outros. Auxilia na identificação e avaliação das 

necessidades educacionais dos estudantes, de forma a colaborar com os 

professores, coordenadores de cursos, a direção acadêmica e administrativa da 

Faculdade, e demais envolvidos no processo de ensino. Além disso, em 

atendimento à Lei nº. 12.764, de 27 de dezembro de 2012 em Proteção dos 

direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, o estudante com este 

diagnóstico será devidamente acompanhado; 

j) Setor de Estágio: 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 a legislação, o estágio será feito na área do 

curso, conforme regulamento próprio; 

k) Atividades Complementares: devem criar mecanismos de aproveitamento 

de saberes adquiridos pelo discente em atividades de iniciação científica, 
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monitoria, extensão, participação em eventos, ou programas científicos e/ou 

culturais e de visitas técnicas e cursos, conforme regulamento interno; 

l) Programa de Nivelamento: O programa é destinado a todos os estudantes 

ingressantes nos cursos de Graduação da Faculdade que tenham necessidade de 

revisar conhecimentos de áreas básicas do Ensino Médio. O objetivo geral é 

revisar os conteúdos básicos de matemática, língua portuguesa e biologia, quando 

necessário, a fim de assegurar o aproveitamento do estudante durante sua 

trajetória acadêmica na Faculdade LS. 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 comunicação. Aliada à Metodologia da Problematização, os estudantes 

terão a oportunidade de vivenciar um ensino, por meio do uso de tecnologias da 

informação e comunicação, consolidadas na educação á distância (EaD). Terão, 

assim, as disciplinas presenciais, previstas na grade curricular, e o acesso a 

cursos de extensão em ambiente virtuais de aprendizagens, que enriquecerão o 

processo de ensino e aprendizagem. 

 

6.3 ATENDIMENTO À 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 

recorrentes, é necessário respostas educacionais adequadas envolvendo graduais 

e progressivas adequações, tanto no curso do trabalho pedagógico até situações 

mais graves e persistentes que requererem o uso de recursos específicos para a 

sua solução. Nesse sentido, a busca atender as necessidades educacionais 

especiais de forma que os estudantes possam participar integralmente de um 
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ambiente rico de oportunidades educacionais com resultados favoráveis a 

dinâmica do ensino e da aprendizagem, destacando-se entre eles: 

a) A preparação e a dedicação da equipe educacional e dos docentes; 

b) O apoio adequado e recursos especializados, quando forem necessários;  

c) As adequações curriculares e de acesso ao projeto pedagógico do curso; 

d) A adoção de um currículo flexível, respeitando os diferentes ritmos e 

aprendizagens dos estudantes; 

e) 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: 

 

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 e reforço da 

aprendizagem  

● A 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. 
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d) Adequações nos procedimentos didáticos e 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 orofacial, gestos e língua de sinais;  

● Posicionamento do estudante na sala de tal modo que possa ver os 

movimentos orofaciais do professor e dos colegas;  

● Material visual e outros de apoio necessários a apreensão das informações 

expostas verbalmente;  

● A iluminação da sala de aula, mesmo com uso de recursos audiovisuais, 

deverá ser sempre adequada;  

● Atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do 

espectro autista, objetivando o atendimento multiprofissional, em casos de 

comprovada necessidade, conforme a Lei nº. 12.764, de 27 de dezembro de 2012;  

● 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.  

Neste quesito serão observadas as seguintes disposições: 
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a) O professor detém autoridade absoluta em sala de aula; 

b) Caberá ao intérprete e ao tradutor fazer somente a intermediação entre 

professor e estudante, não sendo permitido a este oferecer feedback do processo 

de ensino-aprendizagem; tutorar o estudante em qualquer circunstância; 

disciplinar os estudantes; realizar atividades gerais extraclasse; 

c) Considerando as questões éticas, os intérpretes devem manter-se neutros 

e garantirem o direito do estudante de manter as informações confidenciais; 

d) 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; 

e) O interprete 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; 

f) O professor combinará com o estudante como serão feitas as anotações 

referentes ao conteúdo, sendo possível o auxílio do interprete e tradutor, desde 

que garantida a participação do estudante surdo no desenvolvimento da aula; 

g) 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. 

Além disso, em atendimento à Lei nº. 12.764, de 27 de dezembro de 2012 

em Proteção dos direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, o 

estudante com este diagnóstico será devidamente acompanhado pelos 

profissionais da LS. 

 

6.4 GESTÃO DO CURSO E OS PROCESSOS DE AVALIAÇÃO INTERNA E 

EXTERNA 

 

A gestão do curso é exercida por um colegiado, denominado 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 
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e deliberativo em matéria didático-científica. Tem por finalidade acompanhar a 

implementação do Projeto Pedagógico; discutir temas ligados ao curso; planejar e 

avaliar as atividades acadêmicas do curso. 

O representante do corpo discente deve ser aluno do curso, indicado por 

seus pares para mandato de 1 (um) ano, com direito à recondução pelo NDE, 

Núcleo Docente Estruturante e pelo Coordenador do Curso em atendimento a 

legislação e mediante aos resultados das avaliações. 

Com o objetivo de instaurar um processo sistemático e contínuo de 

autoconhecimento e melhoria do seu desempenho acadêmico a Faculdade LS 

iniciou a auto avaliação realizada pela CPA – Comissão Própria de Avaliação da 

IES, regulamentada pela Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004, cuja atribuição 

fundamenta-se na necessidade de promover a melhoria da qualidade da educação 

superior, a orientação da expansão da sua oferta, o aumento permanente da sua 

eficácia institucional, da sua efetividade acadêmica e social e, especialmente, do 

aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais. 

O processo de auto avaliação implementado reflete adequadamente o 

compromisso da Faculdade LS e será implementado no curso de com a qualidade 

dos serviços prestados a comunidade acadêmica, bem como com a formação 

profissional. 

Nesse sentido, o curso de Tecnologia em Gestão Hospitalar realizará 

periodicamente ações que decorrem dos processos de avaliação dirigidas pela 

CPA (autoavaliação e avaliação nominal docente), mas também fundamenta suas 

ações a partir dos resultados dos processos de avaliações externas a exemplo do 

ENADE, e relatórios de avaliação interna simulados. Nessa direção a partir das 

observações colhidas nos processos de avaliação descritos acima serão 

realizadas as mudanças necessárias sempre com foco na qualidade do ensino e 

da aprendizagem. 

A Avaliação Interna do Curso de Tecnologia em Gestão Hospitalar é 

realizada pela Coordenação do curso por meio de reuniões sistemáticas com o 

NDE e Colegiado por meio da análise da avaliação interna e externas (ENADE e 

outros) e do PPC, identificando os pontos de fragilidade e propondo alternativas 

para sua superação; gerando ações de compatibilização dos objetivos e princípios 
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preconizados no PPC com o PPI, Diretrizes Curriculares Nacionais, e a proposta 

de formação de profissionais. 

A Faculdade LS promoverá as avaliações levando em consideração a 

percepção do curso através do olhar do aluno e do docente. Destaca-se que a 

CPA disponibilizará a gestão do curso relatório dos resultados dos processos 

internos e que estes servem de instrumento norteador de ações futuras 

desenvolvidas para o curso na busca pelo acompanhamento contínuo e pela 

excelência nos serviços prestados a comunidade acadêmica. 

Nesse contexto, uma das formas de avaliação desse instrumento se dá por 

meio da Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Faculdade LS, que 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. 

Desse modo, constrói uma cultura avaliativa a partir da reflexão constante das 

finalidades da Faculdade LS, dos propósitos e ações da tríplice função de ensino, 

pesquisa e extensão, visando à descrição da realidade, a crítica institucional e o 

compromisso com a qualidade educacional.   

A avaliação institucional é entendida como um processo criativo de 

autocrítica da Instituição, como política de auto avaliar-se para garantir a 

qualidade da ação universitária e para prestar contas à sociedade da consonância 

dessa ação com as demandas científicas e sociais da atualidade. 

Essa comissão é composta por representantes docentes, coordenadores de 

graduação e de pós-graduação, núcleo de iniciação científica, corpo técnico-

pedagógico administrativo, comunidade local e corpo discente. Conforme 

preconiza o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES, 

cabe a esses personagens o papel de gerenciar a avaliação interna, de modo que, 

possam ser analisadas todas as dimensões que compõem uma IES. 

A avaliação das instituições de educação superior tem caráter formativo e 

visa ao 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 
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de avaliação que possibilita uma permanente atitude de tomada de consciência 

sobre sua missão e finalidades acadêmica e social.  

O curso deve ser avaliado em relação a: capacitação docente, estrutura 

curricular, estrutura física e utilização dos espaços educativos (laboratórios, 

biblioteca, etc.), atuação dos docentes, entre outros fatores.  

Potenciais indicadores de aferição do alcance dos objetivos do curso são o 

índice de evasão, a aceitação dos egressos no mercado de trabalho e em futuros 

programas de pós-graduação, a produção científica de professores e alunos, os 

projetos de ensino, pesquisa e extensão realizados, os recursos movimentados, a 

participação dos alunos em estágios remunerados, entre outros que podem 

constituir mecanismos específicos de avaliação.  

Além disso, o Projeto Pedagógico é avaliado a cada semestre letivo por 

meio de reuniões sistemáticas da Coordenação com o Núcleo Docente 

Estruturante, Colegiado de Curso, corpo docente, corpo discente, direção e 

técnicos dos diversos setores envolvidos. Essa ação tem por objetivo avaliar e 

atualizar o Projeto Pedagógico do Curso - PPC, identificando fragilidade para que 

possam ser planejadas novas estratégias e ações, com vistas ao aprimoramento 

das atividades acadêmicas, necessárias ao atendimento das expectativas da 

comunidade universitária. 

Nesse contexto, o corpo docente é avaliado, através de instrumentos 

planejados e implementados pela CPA e aplicados com os discentes via Internet. 

Os docentes serão avaliados em relação a relacionamento com os alunos, 

desempenho, capacitação e habilidade profissional, assiduidade, pontualidade, 

cumprimento do conteúdo programático, produção científica, participação em 

eventos científicos e projetos de pesquisa, orientações de monografias jurídicas, 

recursos e materiais didáticos utilizados e outros.  

Em relação ao Enade - um componente curricular obrigatório -, o curso de 

Tecnologia em Gestão Hospitalar deverá em sua atualização da estrutura 

curricular, levar em consideração as diretrizes do Enade para o curso e a 

Instituição considerará os resultados da auto-avaliação e a avaliação externa para 

o aperfeiçoamento e melhoria da qualidade dos cursos. Nessa direção, o Exame 

Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE), que integra o Sistema 
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Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), constitui-se elemento 

balizador da qualidade da educação superior. 

6.5 NÚMERO DE VAGAS 

 
O Curso funcionará nas instalações da Faculdade LS, em regime semestral 

seriado, nos turnos matutino e noturno e disponibilizará, anualmente, 150 (cento e 

cinquenta) vagas. 

Conforme previsto no PDI a Faculdade LS, atuará nas diversas áreas do 

conhecimento com o firme propósito de participar ativamente do processo de 

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

vagas acessíveis a população. 

 

6.6 ORGANIZAÇÃO ESTUDANTIL  

 

De acordo com as normas regimentais, a Faculdade LS proporciona aos 

estudantes espaços para organizarem-se em um Diretório Central de Estudantes, 

com representatividade por curso. 

 

6.7 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 
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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: 

a) Avaliar o desempenho da instituição por meio do acompanhamento do 

desenvolvimento profissional dos ex-estudantes; 

b) Manter registros atualizados de estudantes egressos; 

c) Promover intercâmbio entre ex-estudantes; 

d) Promover a realização de atividades extracurriculares (estágios e /ou 

participação em projetos de pesquisa ou extensão), de cunho técnico- profissional, 

como 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; 

e) Condecorar egressos que se destaquem nas atividades profissionais; 

f) Divulgar permanentemente a inserção dos estudantes formados no 

mercado de trabalho; 

g) Identificar junto às empresas os seus critérios de seleção e contratação, 

dando ênfase à capacitação de profissionais da área; 

h) Propiciar apoio e incentivo à leitura de periódicos especializados. 
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7 CORPO DOCENTE 

 

A comunidade da LS é formada pelos corpos 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. 

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 formada 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: 

a) Título de mestre ou doutor, obtido em curso nacional credenciado ou 

equivalente estrangeiro, ou título de livre docente, obtido na forma da Lei; 

b) 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 orientadas, estágio, 

etc. 

A formação do corpo docente está adequada, visto que em sua maioria é 

graduada na grande área das Ciências Sociais Aplicadas e Ciências da Saúde; na 

titulação, a maioria tem pós-graduação stricto sensu em áreas correlatas ao curso 

de Tecnologia em Gestão Hospitalar. 
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7.1 TITULAÇÃO 

 

A comunidade da LS é formada pelos corpos docente, técnico-

administrativo e discente, todos envolvidos na realização dos objetivos da 

Instituição. Entre os professores estão: Doutores, Mestres e Especialistas. 

O Corpo Docente do curso de Tecnologia em Gestão Hospitalar é composto 

por docentes com titulação stricto sensu e lato sensu, a saber: Total de 13 sendo 

Doutor 01 – 8,0%; Mestres: 09 – 69,0% e Especialistas: 3 – 23,0 %.  

Dentre outras atividades 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. 

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. 

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. 

 
Quadro 5 - Titulação dos Docentes 

 PROFESSOR  TITULAÇÃO 
REGIME DE 
TRABALHO 

1 Alexandre Zanetta DOUTOR PARCIAL 

2 Alexssander Carvalho Neves MESTRE PARCIAL 

3 Celso Ricardo dos Santos Nascimento MESTRE INTEGRAL 

4 Eduardo Henrique Lima Paixão MESTRE INTEGRAL 
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5 Elida Alves de Matos Rodrigues Alexandre 
ESPECIALIS
TA 

PARCIAL 

6 Ivan Osvaldo Calderon Arrueta Ribeiro MESTRE INTEGRAL 

7 Karoline Ribeiro de Sá Torezani MESTRE PARCIAL 

8 
Maria do Rosário Loiola do Nascimento 
Lopes 

MESTRE PARCIAL 

9 Rafaella Lemos Alves MESTRE PARCIAL  

10 Ruyblas Pereira Gomes 
ESPECIALIS
TA 

PARCIAL 

11 Tereza Cristina Segatto MESTRE PARCIAL 

12 Vanderlei Viana Lampert 
ESPECIALIS
TA 

PARCIAL 

13 Washington Souza de Melo MESTRE PARCIAL 

Fonte: Do Autores 

 

7.2 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO 

 

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. 
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7.3 REGIME DE TRABALHO  

 

O corpo docente do curso de Tecnologia em Gestão Hospitalar da 

Faculdade LS é composto de docentes que possuem titulação stricto sensu e lato 

sensu, sendo que 75,0 %, dos docentes atua, em regime parcial e 25,0 % em 

regime Integral. O regime de trabalho atende integralmente a demanda do curso 

para formação dos discentes na regência das aulas. A participação dos 

professores e alunos no Colegiado do Curso se dá a partir das representantes 

titulares e suplentes, os quais possuem mandatos e atribuições regulamentados 

pelo Regimento da Faculdade LS. 

Os professores do curso participam sistematicamente de reuniões 

acadêmicas e administrativas, nas quais são discutidas e deliberadas questões 

peculiares à vida Acadêmica, objetivando o aprimoramento das atividades. Nessa 

direção, o corpo docente do Curso, liderado pelo seu Coordenador procura 

estimular a participação dos discentes nas diferentes atividades da vida 

acadêmica, como Iniciação Científica, participação em projetos de pesquisa 

institucionalizados ou não, monitorias remuneradas ou voluntárias, projetos de 

extensão, eventos e estágios extracurriculares. 

No âmbito do curso, o Núcleo Docente Estruturante, colegiado, por meio de 

seus representantes do Corpo Docente e discente são constantemente envolvidos 

nas decisões acadêmicas, onde são discutidas e deliberadas questões peculiares 

à vida universitária, objetivando o aprimoramento das atividades.  

  

7.4 PLANO DE CARREIRA 

 
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. 

 



157 
 

 

7.5 EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 

A Faculdade LS tem buscado incluir em seus quadros, sempre que possível 

profissionais docentes que acumularam experiência no magistério superior e 

profissionais com ampla experiência profissional nas áreas afeitas aos interesses 

acadêmicos da Faculdade. Neste sentido 100% do corpo docente efetivo possuem 

experiência profissional acima de três anos nas áreas das respectivas formações. 

Desta forma poderão apresentar aulas a partir da experiência construída ao longo 

da carreira. 

O corpo docente do Curso de Tecnologia em Gestão Hospitalar é 

constituído por profissionais dotados de experiência e conhecimento na área que 

leciona e a sua seleção leva em consideração a formação acadêmica e a titulação, 

bem como o aproveitamento das experiências profissionais no exercício de cargos 

ou funções relativas ao universo do campo de trabalho que o curso está inserido, 

valorizando o saber prático, teórico e especializado que contribui de forma 

significativa para a formação do perfil desejado do egresso do curso. 

 

7.6 EXPERIÊNCIA NO EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA SUPERIOR 

 

A experiência do corpo Docente de Tecnologia em Gestão Hospitalar 

proporcionará, aos discentes, aulas a partir relatos de suas experiências de sala 

de aula, suas técnicas de ensino e avaliação discente, sua auto avaliação e 

problematização sendo que 100% do corpo docente previsto para o curso possui 

experiência no magistério superior acima de 4 anos para bacharelados e 

licenciaturas. 

 

7.7 ATUAÇÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - NDE 

 

Em conformidade com as orientações da Comissão Nacional de Avaliação 

da Educação Superior (CONAES) em sua Resolução nº 1 de 17/06/2010, o Curso 

de Tecnologia em Gestão Hospitalar da Faculdade LS conta com Núcleo Docente 
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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 do curso de Tecnologia em Gestão Hospitalar 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 do Tecnólogo em 

Gestão Hospitalar. 

O Núcleo Docente Estruturante, resolução 04/2016 (ANEXO G), é 

constituído por 05 (cinco) docentes do curso, dos quais 80% possuem titulação 

obtida em programas de pós-graduação stricto sensu, 20% lato sensu e 100% 

possui tempo 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: 

a) Zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os 

Cursos de graduação; 

b) Participar da revisão e atualização periódica do projeto pedagógico do 

curso, submetendo-o a análise e aprovação do Colegiado de Curso; 

c) Propor permanente revisão ao que se refere a concepção do curso, 

definição de objetivos e perfil de egressos, metodologia, componentes curriculares 

e formas de avaliação em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais; 

d) Contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso; 

e) Zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as atividades de ensino 

constantes no currículo; 

f) 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; 

g) Analisar os planos de ensino dos componentes curriculares dos cursos, 

sugerindo melhorias e atualização; 
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h) Propor alternativas de melhoria a partir dos resultados das avaliações 

internas e externas dos cursos em consonância com o Colegiado; 

i) Assessorar a coordenação do curso na condução dos trabalhos de 

alteração e reestruturação curricular, submetendo a aprovação no Colegiado de 

Curso, sempre que necessário; 

j) Propor programas ou outras formas de capacitação docente, visando a sua 

formação continuada. 

k) Acompanhar as atividades do corpo docente no que se refere às Práticas 

de Pesquisa e Práticas de Extensão; 

l) 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; 

m) Elaborar semestralmente cronograma de reuniões; 

n) Encaminhar relatórios semestrais a coordenação do curso sobre suas 

atividades, recomendações e contribuições. 

o) Propor alternativas de integração horizontal e vertical do curso, respeitando 

os eixos estabelecidos nos respectivos projetos pedagógicos e nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais. 

Os docentes que compõem o NDE são contratados em regime de tempo 

parcial ou integral e para o curso de Tecnologia em Gestão Hospitalar da 

Faculdade LS é composto por:  

 
Quadro 6 - Componentes do NDE 

 

Nome 

 

Titulação 

Regime de 

Trabalho 

 IVAN OSVALDO CALDERON ARRUETA 

RIBEIRO (Presidente) 

MESTRE INTEGRAL 

ALEXANDRE ZANETTA DOUTOR PARCIAL 

KAROLINE RIBEIRO DE SÁ TOREZANI MESTRE PARCIAL 

TEREZA CRISTINA SEGATTO MESTRE PARCIAL 

VANDERLEI VIANA LAMPERT ESPECIALISTA PARCIAL 

 Fonte: Dos Autores 



160 
 

 

 

7.8 ATUAÇÃO DO COORDENADOR DE CURSO 

 

A gestão do Curso de Tecnologia em Gestão Hospitalar está prevista no 

PPC e está a cargo de um Coordenador que é um agente facilitador de mudanças 

no curso, no comportamento dos docentes, discentes e dos colaboradores. Suas 

atividades envolvem funções políticas, gerenciais, acadêmicas e institucionais. É 

ele o responsável por supervisionar as atividades específicas para o 

funcionamento do curso, além de viabilizar as avaliações efetuadas pelo MEC. 

O coordenador de Curso da LS deverá apresentar um plano de ação, que 

deverá ser atualizado semestralmente e compartilhado com os demais 

Coordenadores de Curso, devendo estes apresentar ações comuns aos cursos e 

ações específicas para o curso em consonância com as atribuições do 

Coordenador e as metas previstas no PDI, apontando ações de melhoria continua 

e de integração do Curso. 

A Faculdade LS tem indicadores de desempenho e atribuições dos 

Coordenadores previstos em Regimento Interno, a saber: 

I - Superintender todas as atividades da Coordenadoria, representando-a junto às 

autoridades e setores da Faculdade; 

II - Convocar e presidir as reuniões do Colegiado de Curso; 

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; 
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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, respeitadas 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. 

 

7.8.1 Regime de Trabalho do Coordenador de Curso 

 

O Coordenador desenvolve suas atividades em tempo integral, dedicadas à 

gestão do curso, e às atividades previstas em um plano de ação semestral onde 

estão elencadas ações ligadas às funções Institucionais, Acadêmicas, Gerenciais 

e Políticas. 

 

7.9 ATUAÇÃO DO COLEGIADO DE CURSO OU EQUIVALENTE  

 

Conforme Regimento Geral da Faculdade LS e Regulamento Interno, o 

Colegiado de Curso é um órgão consultivo em matéria administrativa, disciplinar e 

deliberativo 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;  

II – pelos professores vinculados ao curso;  
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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. 

O mandato do Coordenador de Curso é de 03 (três) anos, permitida a 

recondução. 

Em seus impedimentos, o Coordenador do Colegiado de Curso é 

substituído por um professor, designado pela Diretoria Geral. 

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 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, destacam-se: 

a) 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.  

b) A convocação é feita por escrito, com antecedência mínima de 72 (setenta 

e duas) horas. 
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c) Em caso de urgência, a critério do Presidente do Colegiado, a convocação 

pode ser feita com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 

d) A ausência de representantes de determinada categoria não impede o 

funcionamento do Colegiado, nem invalida as decisões. 

e) 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. 

f) Para instalar-se reunião de Colegiado o quórum 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. 

 

7.10 PRODUÇÃO CIENTÍFICA, CULTURAL, ARTÍSTICA OU TECNOLÓGICA 

 

Dos 13 docentes do curso de Tecnologia em Gestão Hospitalar, 5 possuem 

publicações, as mesmas poderão ser comprovadas in loco. 
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8 CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

 

8.1 POLÍTICA DE QUALIFICAÇÃO, PLANO DE CARREIRA E REGIME DE 

TRABALHO 

 

O Corpo Técnico-Administrativo da LS Educacional é constituído pelos 

funcionários que têm sob sua responsabilidade a execução das atividades 

técnicas e de apoio administrativo necessários 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 – 

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.  

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. 



166 
 

 



167 
 

 

9 APOIO PEDAGÓGICO 

 

9.1 NÚCLEO DE APOIO PEDAGÓGICO 

 

O Núcleo de Apoio Pedagógico da (NAPLS) possui como objetivo geral 

planejar, coordenar e avaliar as ações pedagógicas desenvolvidas da e, dessa 

forma, contribuir para a melhoria da qualidade de ensino nos cursos de Graduação 

e Pós-Graduação.  

Acompanhamento psicopedagógico para os estudantes com Espectro 

Austista, conforme determina a Lei nº. 12.764, de 27 de dezembro de 2012 em 

Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista.  

Nesse sentido, para concretizar as suas ações o NAPLS desenvolve os seguintes 

programas: 

a) Programa de Desenvolvimento Profissional Docente; 

b) Programa de Nivelamento e Apoio Pedagógico; 

c) Programa de Monitoria; 

d) Programa de Atendimento Psicopedagógico; 

e) Programa de Bolsas de Estudos; 

f) Programa de Acompanhamento de Egressos. 

 

9.2 A 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. 
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9.3 A BIBLIOTECA 

 

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 central 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 337,08m². distribuída da seguinte forma: 

● Área de estudo 192,83m² 

● Área de estudo individual 30,26m² 

● Área do acervo: 73,82m² 

● Sala da Bibliotecária: 8,16m² 

O acervo bibliográfico é constituído por livros, ebooks, periódicos 

eletrônicos 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 físico da biblioteca setorial é tombado junto ao patrimônio da IES, 

possuindo 2.660 títulos e 9.775 exemplares voltados para os cursos ofertados pela 

faculdade. O acervo virtual tem como suporte, a Plataforma Digital “Minha 

Biblioteca" possuindo um contrato de acesso firmado entre a IES e a empresa 

representante da Plataforma, que permite o acesso a mais de 8 mil títulos das 

principais editoras acadêmicas do país, 24 horas por dia e 7 dias por semana, de 

qualquer lugar com acesso à internet. Tanto o acervo físico quanto o virtual 

possuem garantia de acesso, com instalações e recursos tecnológicos que 

atendem a demanda. 
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Consulta local 

A consulta local é permitida a todos os usuários, com acesso aberto às 

estantes. 

Empréstimo domiciliar 

Os documentos do acervo, com exceção dos periódicos e obras de 

referência, 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 7 - Empréstimos - quantidade e prazo 
EMPRÉSTIMOS – QUANTIDADE E PRAZO 

Usuário Livros Revistas, 
Dicionários, 
Reserva Técnica 

Chromebooks CD-ROM 

Aluno 3 por 4 dias Empréstimo local Empréstimo 
local 

3 por 2 dias 

Professor 5 por 15 dias Empréstimo local Empréstimo 
local 

3 por 2 dias 

Funcionário 3 por 4 dias Empréstimo local Empréstimo 
local 

3 por 2 dias 

Fonte: O autor (2018) 

 

a) Renovação 

Não havendo reserva do material este poderá ser renovado por igual 

período, tanto pessoalmente quanto pela Biblioteca Online. 

b) 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. 

c) Devolução 

Efetuada somente no balcão de empréstimo da biblioteca onde o material 

foi retirado. 

d) Visitas orientadas à biblioteca 
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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. 

e) 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. 

f) Uso dos Computadores 

Cada aluno terá direito a utilizar o chromebook por 4 horas, 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. 

g) 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.  
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h) 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. 

i) Usuário em débito com a biblioteca 

O usuário em débito com a biblioteca não poderá retirar obras por 

empréstimo domiciliar. 

j) 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. 

k) Bases de Dados 

A utilização de recursos informacionais pelos usuários da Biblioteca é 

ampliada pelo acesso facultado à base “Minha Biblioteca”, que é uma plataforma 

digital de livros formada pelas principais editoras do Brasil: Grupo A, Grupo Gen-

Atlas, Manole, Saraiva, Cengage Learning, Zahar, Grupo Autêntica, Editora 

Cortez, entre outras somando mais de 8 mil títulos. 

Para acesso a Periódicos, a Biblioteca disponibiliza um portal próprio 

contendo várias bases de publicações científicas: Biblioteca Virtual em Saúde, 

ERIC, OasisBR, DialNet, Google Acadêmico, Science Research, REDIB, etc., 

além de uma lista de várias revistas dispostas por Área do Conhecimento. 

 

l) Elaboração da ficha catalográfica 

Serviço destinado aos seguintes materiais da Faculdade LS: documentos 

institucionais, Trabalhos de Conclusão de Curso e Periódicos. 

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. 
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Os títulos das bibliografias básica e complementar terão prioridade. 

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 por meio 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. 

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. 

Os custos da aquisição dos materiais informacionais são de 

responsabilidade da mantenedora da Faculdade LS. Neste sentido, serão 

priorizados os seguintes requisitos: 

a) Adequação do material aos objetivos e níveis educacionais da Instituição; 

b) Autoridade do autor e/ou editor; 

c) Atualidade; 

d) Qualidade técnica; 

e) Quantidade (excesso/escassez) de material sobre o assunto na coleção; 

f) Cobertura/tratamento do assunto; 

g) Custo justificado; 

h) Idioma; 

i) Número de vagas anuais oferecidas para o curso; 

j) Conveniência do formato e compatibilização com os equipamentos 

existentes. 

Tendo em vista a seleção qualitativa do material a ser adquirido, considera-

se: 

a) 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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b) Cursos em implantação e/ou em fase de reconhecimento e reformulações 

curriculares; 

c) 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. 

 

m) Expediente 

Horário de funcionamento: Segunda a sexta-feira: 8h às 22h 

Sábado: 9h às 12h 

E-mail: biblioteca@ls.edu.br 

Telefone: 3029-9328 

 

 

9.3.1 Ementas e Bibliografias Básicas e Complementares 

(ANEXO B) 

 

9.4 ACESSO DOS ALUNOS A EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 

 
O corpo discente tem acesso aos equipamentos de informática disponíveis 

na biblioteca e no laboratório de informática para consulta e realização de 

trabalhos acadêmicos. Na biblioteca, os estudantes têm acesso a 40 

Chromebooks e no laboratório de informática a 40 microcomputadores, todos 

conectados à internet. O estudante pode usar qualquer equipamento do 

laboratório, em qualquer turno, desde que não esteja tendo aula.  

O campus possui estrutura de acesso à internet sem fio, hardware e 

software atualizados e passará por avaliação periódica para adequação e 

acompanhamento da evolução tecnológica suficiente para um IES. 

 

 

 

mailto:biblioteca@ls.edu.br
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9.5 COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA (CEP) 

 
A Faculdade LS acredita na relevância da existência e ampla atuação de 

seu Comitê de Ética e Pesquisa – CEP, está estruturado para desenvolvimento de 

ações como:  

a) Fomento da participação de docentes e discentes em eventos científicos 

para apresentação de trabalhos científicos.  

b) Apoio a produção bibliográfica dos docentes. 
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10 INFRAESTRUTURA 

 

10.1 EXPLICITAÇÃO DOS ASPECTOS FÍSICOS 

 

a) Salas de aula - espaços físicos comportando até 120 estudantes. 

b) 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. 

c) Instalações para docentes – salas destinadas ao atendimento das 

necessidades dos professores, sendo: sala de professores, sala de reuniões de 

colegiado, salas de orientações. 

d) Instalações para discentes – sala destinada ao atendimento de estudantes 

inseridos em programas e projetos de Diretório Acadêmico. 

e) Instalação para Coordenação de Curso – salas destinadas para o 

funcionamento da coordenação de curso. 

f) Sala para Coordenação de laboratórios – destinada ao Coordenador de 

laboratórios. 

g) Central de Equipamentos – local para armazenamento de todos os recursos 

materiais e equipamentos para os laboratórios multidisciplinares. 

h) Sala do Técnico de Laboratório  

i) Sala para agendamento e preparo de aulas de laboratórios. 

j) Auditório – 1 com espaço para 300 pessoas, destinado para conferências, 

palestras, seminários, teatro, shows musicais e outros eventos científico-culturais. 

k) Biblioteca – espaço destinado para estudos individuais e coletivos, com um 

acervo em livros, periódicos eletrônicos 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 
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com a proposta do curso e ou de acordo com as necessidades eventuais nos 

períodos. 

 

10.1.1 Espaço de Trabalho para Docentes em Tempo Integral 

 

No Gabinete de Trabalho para os Professores em tempo integral do curso 

de há disponíveis equipamentos de informática em função do número de 

professores deste regime, com uma dimensão satisfatória, acústica, ventilação e 

comodidade para que esses professores possam fazer um trabalho de excelência.  

Este espaço está disponível para planejar as atividades didático-

pedagógicas, estudos e atividades de pesquisas. 

O espaço é composto de sala com dimensão de 8,6m² e mobiliado 

conforme demanda acadêmica. 

 

10.1.2 Espaço de Trabalho para o Coordenador 

 

O Espaço de trabalho do coordenador possui uma sala individual 

dimensionada em 8,8 m², para o desenvolvimento das atividades, entre elas 

atendimentos aos professores e estudantes, planejamento das ações educativas e 

projetos acadêmicos desenvolvidos, dentre outras.  

Nesse espaço, há mobiliário adequado, impressora e computador 

conectado à rede interna LS e com acesso à internet. A sala é climatizada com 

iluminação adequada para um ambiente de trabalho. 

Para os serviços acadêmicos, os alunos e professores contam com a 

Secretaria Acadêmica, Setor de Atendimento ao Professor e Setor de Atendimento 

ao Estudante, todos com espaços próprios, adequada infraestrutura e pessoal 

técnico-administrativo especializado.  

Destaca-se que os coordenadores de curso contam com a colaboração de 

assistentes de coordenação, profissionais qualificados e com experiência em 

otimizar a organização e registros acadêmicos no que se refere ao fluxo escolar e 

acompanhamento curricular, com ênfase à ampla e necessária relação com o 

corpo docente. 
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10.1.3 Sala Coletiva de Professores  

 

A sala dos professores possui estrutura adequada para desenvolvimento de 

atividades individuais e coletivas destinada ao desenvolvimento de trabalhos dos 

docentes que atuam na instituição com uma dimensão de 26m². 

Possui mesas e computadores conectados à rede interna LS e com acesso 

à internet. Os professores dispõem ainda de sala de reuniões, localizada no térreo 

das instalações da Faculdade LS com 36m², contendo mesa de trabalho, a sala é 

climatizada e dotada com equipamentos multimídias. Conta ainda com uma copa 

e dois banheiros, sendo um masculino e o outro feminino. O espaço dispõe de 

projeto luminotécnico adequado para ambientes educacionais.   

Outrossim, os espaços para os professores se complementam da seguinte 

maneira:  

Gabinete de Trabalho para Professores em Tempo Integral - TI. 

Sala da CPA; 

Sala de Apoio Psicopedagógico; 

Sala do NDE (Núcleo de Docentes Estruturantes) 

Sala de Metodologias Ativas 

 

10.1.4 Sala de Aulas 

 

A Faculdade LS, Bloco B possui um total de 20 salas de aula 

Todas as salas de aulas são equipadas com mesa e cadeira para professor, 

carteiras de acordo com o número de alunos, ar condicionado e estrutura 

multimídia. 

O espaço físico é adequado ao tamanho das turmas possibilitando 

mobilidade, flexibilidade e adequação no seu arranjo organizacional o que facilita o 

desenvolvimento de atividades em grupo e a aplicação de metodologias ativas por 

parte dos professores o que diversifica os cenários de aprendizagem. 

Na incorporação de avanços tecnológicos os professores buscam situações 

e alternativas didático-pedagógicas, tais como utilização de recursos audiovisuais 

e de multimídia em sala de aula, utilização de equipamentos de informática com 
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acesso à Internet, simulações por meio de softwares específicos às áreas de 

formação. Também são relevantes as possibilidades oferecidas por inovações 

tecnologias, advindas dos Serviços do Google For Education. As salas são bem 

iluminadas, limpas, com ar condicionado, contam com Datashow e acesso à 

internet (wi-fi) e possibilidade de colocação de equipamento de som, quando 

necessário.  

Dentre estas salas destaca-se a sala para Metodologias Ativas que destina-

se para estudos de caso, debates, discussões de filmes e reportagens, simulações 

e oficinas, dentre outras atividades. 

 

10.2  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 braile, impressora braile acoplada 

ao computador, sistema de síntese de voz, gravador e fotocopiadora 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 braile 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 da língua portuguesa na modalidade escrita, para uso de 

vocabulário pertinente às disciplinas do curso em que o estudante estiver 

matriculado. 

 

10.3 LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 

 

O laboratório de informática está sob a responsabilidade do Setor de 

Tecnologia. 

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. 

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 8 - Horário de Atendimento 

HORÁRIO ABERTURA ENCERRAMENTO 

2ª a 6ª feira 08h 22h 

Sábado 08h 13h 

 

Quadro 9 - Laboratório de Informática 

Laboratório (nº 
ou nome) 

Área (m2) m2 por estação m2 por estudante 

Laboratório  38m2 2 m2 2 m2 

Descrição (Software Instalado, e/ou outros dados) 

Windows, Editor de texto - Word, planilha eletrônica - Excel, software de 
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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 500GB 

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 Optical 

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 

 
 

http://www.ls.edu.br/
mailto:contato@ls.edu.br
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10.3.1 Link de Internet e Distribuição de Acesso 

 
A Faculdade LS possui dois links de dados, sendo um corporativo e outro, 

banda larga. Cada link é dedicado a um serviço específico e a rede é segmentada 

em administrativa, docentes e alunos. O prédio, por sua vez, conta com sinal de 

rede Wireless. 

A Rede Wi-Fi, gerenciada através de controladora da Ubiquiti, todos os 

pontos de acessos trabalham com protocolos atualizados. 

 

Quadro 10 - Distribuição de Acesso à Internet 

Operadora Velocidade Rede 

Vivo     20MB Dedicado Administrativo 

NET     240MB Alunos/Professores 

  
 

10.3.2 Biblioteca 

 
Quadro 11 - Descrição dos Recursos Disponíveis na Biblioteca 

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 

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 
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Impressora Laser Brother HL5350 

Mouse Optical 

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 

 
Quadro 12 - Outros Recursos 

Item Observações Quantidade 

Toten de Atentimento   Terminal 
Consulta 

01 

 
 

10.3.3 Recursos Audiovisual 

 
Quadro 13 - Descrição dos Recursos do 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 

 

10.3.4 Plano de Atualização Tecnológica e Manutenção dos Equipamentos 

 

A Faculdade LS conta comum 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. 

 

3.1.1.1 Manutenção e conservação das instalações físicas 
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 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. 

 

3.1.1.2 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. 

 

3.1.1.3 Infraestrutura de Segurança 

 

O acesso ao campus é supervisionado pelo porteiro. 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. 

 

3.1.1.4 Equipamentos 

 

Acesso a equipamentos de informática pelos professores. O corpo Docente 

dispõe de 02 (três) computadores instalados em cabines individuais na sala de 

professores para trabalho individual e acesso aos laboratórios nos horários não 

destinados às aulas. 

A instituição de ensino disponibiliza aos professores, estudantes e 

funcionários. Acesso a Internet e Intranet 24 horas. 

 

10.3.5 Acesso a Equipamento de Informática pelos Estudantes 
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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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ANEXO A – ESTRUTURA CURRICULAR 

CURSO: Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar                  

Carga Horária (CH) Total: 2.400  Qtd. Créd. Total: 120 

CH Disc. Obrigatórias: 2.400  Qtd. Créd. Disc. Obrig.: 120 

CH Disc. Optativa: 120  Qtd. Créd. Disc. Optativa.: 06 

Atividades Complementares: 80    

Nº. Semestres Mínimo: 06   

Nº semestres Máximo: 12   

Título: Tecnólogo  

Sem Seq Nome da Disciplina Pré-requisito 
Carga Horária 

Teo Prat. Total 

1º  Gestão de Qualidade  60   60 

1º  Gestão em Serviços de Saúde I  60   60 

1º  Leitura e Produção de Texto  60   60 

1º  Metodologia da Produção Científica  60   60 

1º  Tecnologia em Saúde  60   60 

1º  ADIC I: Projeto Integrador I  20 80  100 

Subtotal   320 80  400 

2º  Epidemiologia  60   60 

2º  Gestão de Hotelaria Hospitalar  60   60 

2º  Gestão em Serviços de Saúde II  60   60 

2º  Logística Operacional de Saúde I  60   60 

2º  Marketing em Serviços de Saúde  60   60 

2º  ADIC II: Projeto Integrador II  20 80  100 

Subtotal   320 80  400 

3º  Arquitetura e Design em Serviços de  60   60 
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Saúde 

3º  Direito em Serviços de Saúde  60   60 

3º  
Gestão de Recursos Orçamentários e 

Financeiros 
 60  

 
60 

3º  Logística Operacional de Saúde II  60   60 

3º  Ética Profissional  60   60 

3°  ADIC III: Projeto Integrador III  20 80  100 

Subtotal   320 80  400 

4°  
Contabilidade e Custos em Serviços de 

Saúde 
 60  

 
60 

4º  Optativa I  60   60 

4°  Gestão de Pessoas em Organizações  60   60 

4°  Gestão em Serviços de Nutrição e Saúde  60   60 

4°  Planejamento Estratégico  60   60 

4°  ADIC IV: Projeto Integrador IV  20 80  100 

Subtotal   320 80  400 

5°  Gestão Ambiental de Saúde  60   60 

5°  Optativa II  60   60 

5°  Gestão da Informação  60   60 

5°  Gestão em Serviços de Farmácia  60   60 

5°  Gestão em Serviços de Saúde III  60   60 

5°  ADIC V: Projeto Integrador V  20 80  100 

Subtotal   320 80  400 

6°  Acreditação Hospitalar  60   60 

6°  
Auditoria e Faturamento Hospitalar no 

Sistema de Saúde 
 60  

 
60 
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6°  Comportamento Organizacional  60   60 

6°  Gestão de Contratos e Convênios  60   60 

6°  LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais)  60   60 

6°  ADIC VI: Projeto Integrador VI  20 80  100 

Subtotal   320 80  400 

Carga Horária + ADIC  2400 

Horas complementares  80 

Estágio   

Carga Horária Total  2480 
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ANEXO B – EMENTAS E BIBLIOGRAFIAS 

 
 

ESTRUTURA CURRICULAR 

EMENTAS DAS DISCIPLINAS 

1º PERÍODO  

DISCIPLINAS C.H Teórica 

Gestão de Qualidade 60 

Gestão em Serviços de Saúde I 60 

Leitura e Produção de Texto 60 

Metodologia da Produção Científica 60 

Tecnologia em Saúde 60 

ADIC I - Projeto Integrador I 100 

Total 400 

 

GESTÃO DE QUALIDADE____________________________________________ 

EMENTA: Qualidade e produtividade: histórico, atualidades e tendências; as 
várias abordagens da qualidade e as ferramentas gerenciais para a gestão da 
qualidade. Metodologia da qualidade: TQM e ISO - o manual de procedimentos 
(manual da qualidade). Interface com a produção de alimentação coletiva – a 
legislação e as boas práticas de fabricação. A gestão de pessoas nos sistemas de 
qualidade. Gestão por resultados, formação de indicadores em saúde, sistema 
gerencial, visão integrada da organização, principais conceitos relacionados com a 
questão da qualidade. 

CARGA HORÁRIA: 50h + 10h APEC 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
COUTO, R. C; PEDROSA, T. M. G. Hospital: acreditação e gestão em saúde. 2ª 
ed. São Paulo: Livraria Cultura, 2007  

MEZOMO, J. C. Gestão da qualidade na saúde: princípios básicos. Barueri: 
Manole, 2001.  

PALADINI, Edson Pacheco. Gestão da qualidade: teoria e prática. 3. ed. São 
Paulo: Atlas, 2012. 1 recurso online. ISBN 9788522494644. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522494644>. Acesso em: 26 
dez. 2018. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CAMPOS, V. F. Qualidade total: padronização de empresas. Rio de Janeiro: 
Guanabara, 2004.  
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LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Qualidade total em serviços: conceitos, 
exercícios, casos práticos. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 1 recurso online. ISBN 
9788522483105. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522483105>. Acesso em: 26 
dez. 2018.  

SOUZA,Marcela Astolphi de; STANCATO,Kátia. Avaliação da qualidade de vida 
de profissionais de saúde em Campinas. Revista de administração em saúde, 
São Paulo, v. 12, n. 49, p. 154 - 162., out./dez. 2010. Disponível em: 
<http://www.cqh.org.br/files/Avalia%C3%A7%C3%A3o%20da%20qualidade%20de
%20vida%20de%20profissionais%20de%20sa%C3%BAde%20em%20Campinas.
pdf>. Acesso em: 2 jan. 2019. 

WOOD Jr, T, URDAN, F. T. Gerenciamento da qualidade total: uma revisão crítica. 
São Paulo: Revista de administração de empresas. Fundação Getúlio Vargas, 
v. 34, n. 6, p. 46 - 59, nov./dez. 94 

FELDMAN, L.B.; GATTO, M.A.F., CUNHA, I, C.K.O. História da evolução da 
qualidade hospitalar: dos padrões a acreditação. ACTA paulista de enfermagem. 
São Paulo: [s.n.], 2005-. v. 18, n. 2, abr./jun. 2005.  

 

GESTÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE I __________________________________ 

EMENTA: Políticas Públicas e Organização do Sistema de Saúde Complementar. 
Sistema de Informação em Saúde. Vigilância em Saúde. Avaliação da Qualidade 
em Saúde de Marketing para Serviços de Saúde. Gestão Administrativa e 
Financeira na Área de Saúde. Formação e desenvolvimento de equipes em 
Saúde. 

CARGA HORÁRIA : 50h + 10h APEC 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

KUAZAQUI, Edmir; TANAKA, Luiz Carlos Takeshi. Marketing e gestão 
estratégica de serviços em saúde. São Paulo: Cengage Learning, 2007. 1 
recurso online. ISBN 9788522127283. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522127283>. Acesso em: 2 
jan. 2019. 

FREIRE, Caroline; ARAÚJO, Débora Peixoto de. Política nacional de saúde: 
contextualização, programas e estratégias públicas sociais. São Paulo: Érica, 
2015. 1 recurso online. ISBN 9788536521220. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536521220>. Acesso em: 2 
jan. 2019. 

SELLES, A.; MINADEO, R. Marketing para serviços de saúde. Rio de Janeiro: 
Cultura Médica, 2006.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
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TEIXEIRA, Sonia Maria Fleury (Org.). Reforma sanitária: em busca de uma 
teoria. 3.ed. São Paulo: Cortez, 2006; Rio de Janeiro: Associação Brasileira de 
Pós-Graduação em Saúde Coletiva, 2006.  

ANÁLISE do sistema de pesquisa em saúde do Brasil: o ambiente de pesquisa. 
Saúde e sociedade, São Paulo, v. 18, n. 3, p. 424-436., jul./set. 2009. Disponível 
em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
12902009000300007&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt>. Acesso em: 2 jan. 2019. 

AGUIAR, Lilian Kelen de et al. A estratégia de endomarketing: perspectivas na 
gestão em saúde. Revista de administração em saúde, São Paulo, v. 13, n. 52, 
p. 181 - 187., jul./set. 2011. Disponível em: 
<http://www.cqh.org.br/files//RASv13n52miolo.pdf>. Acesso em: 2 jan. 2019. 

CREMADEZ, Michel. A gestão estratégica dos hospitais na França: balanço e 
perspectivas. Ciência & saúde coletiva, Rio de Janeiro, v. 15, n. 5, p. 2285-
2296., ago. 2010. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1413-
81232010000500004&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt>. Acesso em: 2 jan. 2019. 

ARTZ, Z. M. A.; SILVA; L. V. Avaliação em saúde: dos modelos teóricos à prática 
na avaliação de programas e sistemas de saúde. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2005.  

 

LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO ___________________________________ 

EMENTA: Estudo das possibilidades da linguagem oral e escrita, por meio de 
textos direcionados a área da gestão empresarial. Teoria da comunicação. 
Funções da linguagem. Teoria da informação e sua aplicabilidade no segmento 
empresarial. Leitura e interpretação de textos acadêmicos e técnico-científicos. 
Tipologia textual: estrutura e funcionamento. Coesão e coerência textual. Correção 
gramatical. Reforma ortográfica. 

CARGA HORÁRIA: 50h + 10h APEC 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

BECHARA, E. Moderna gramática portuguesa. 37. ed. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 2011.  

KOCH, Ingedore Villaça. Texto e coerência.13. ed. São Paulo: Contexto, 2011.  

LIMA, Rocha. Gramática normativa da língua portuguesa. 49. ed. Rio de 
Janeiro: J. Olympio, 2011.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CUNHA, Celso. Nova gramática do português contemporâneo. 7. ed. Rio de 
Janeiro: Lexikon, 2016.  

FAULSTICH, Enilde L. de J. Como ler, entender e redigir um texto. 23. ed. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2011.  

FIAD, Raquel Salek. A escrita na universidade. Revista da ABRALIN, [S.l.], v. 10, 
n. 4, dez. 2011. Disponível em: 
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<https://revistas.ufpr.br/abralin/article/view/32436/20585>. Acesso em: 14 Nov 
2018. 

FRANÇA, Ana Shirley. Comunicação escrita nas empresas: teorias e práticas. 
São Paulo: Atlas, 2013. 1 recurso online. ISBN 9788522477586. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522477586>. Acesso em: 14 
nov. 2018. 

LERNER, Delia. Ler e escrever na escola: o real, o possível e o necessário. 
Porto alegre: Artmed, 2002.  

 

METODOLOGIA DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA___________________________  

EMENTA: Investigação acerca do conhecimento, em particular da ciência. 
Desenvolvimento de procedimentos técnicos e metodológicos de preparação, 
execução e apresentação de seminários e trabalhos acadêmicos. Explicitação dos 
diversos meios de divulgação de informação e introdução à pesquisa em base de 
dados com ênfase nas ferramentas de informática. 

CARGA HORÁRIA: 50h + 10h APEC 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

RUIZ, João Álvaro. Metodologia científica: guia para eficiência nos estudos. 6. 
ed. São Paulo: Atlas, 2011.  

KOLLER, Silvia H.; COUTO, Maria Clara P. de Paula; HOHENDORFF, Jean Von. 
Manual de produção científica. Porto Alegre: Penso, 2014. 1 recurso online. 
ISBN 9788565848909. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788565848909>. Acesso em: 16 
out. 2018.  

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de 
metodologia científica. 8. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2017. 1 recurso online. ISBN 
9788597010770. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597010770>. Acesso em: 19 
nov. 2018. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

MARCONI, Marina de Adrade; LAKATOS, Eva Maria. Técnicas de pesquisa. 8. 
ed. São Paulo: Atlas, 2017.  

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 6. ed. Rio de Janeiro: 
Atlas, 2017. 1 recurso online. ISBN 9788597012934. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597012934>. Acesso em: 19 
nov. 2018. 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia científica. 7. 
ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2017. 1 recurso online. ISBN 9788597011845. 
Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597011845>. 
Acesso em: 19 nov. 2018. 
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MEDEIROS, João Bosco. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos, 
resenhas. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2014. 1 recurso online. ISBN 9788522490271. 
Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522490271>. 
Acesso em: 19 nov. 2018. 

MOTTA-ROTH, D.; HENDGES, G. R. Produção textual na universidade. São 
Paulo: Parábola, 2010.  

MATTAR, João. Metodologia científica na era digital. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 
2017. 1 recurso online. ISBN 9788547220334. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788547220334>. Acesso em: 19 
nov. 2018. 

 

TECNOLOGIA EM SAÚDE ___________________________________________ 

EMENTA: Estudos dos recursos computacionais e ferramentas de gestão para o 
administrador contemporâneo, com a construção de competências facilitadoras da 
organização de ambientes de serviços de saúde. 

CARGA HORÁRIA: 50h + 10h APEC 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

NORTON, P. Introdução à informática. São Paulo: Makron Books, 2006.  

LANCHARRO, E. A.; LOPEZ, M. G.; FERNANDEZ, S. P. Informática básica. São 
Paulo: Pearson; Makron Books, 2004.  

CORNACHIONE JUNIOR, Edgard Bruno. Informática aplicada às áreas de 
contabilidade, administração e economia. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2012.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

MEIRELLES, Fernando de Souza. Informática: novas aplicações com 
microcomputadores. 2. ed. atual. e ampl. São Paulo: Pearson Makron Books, 
2004.  

LAMA, M. Openoffice.org ao seu alcance. Rio de Janeiro: Beto Brito, 2004.  

PESSANHA, Renan Vasconcelos; CUNHA, Fátima Teresinha Scarparo. A 
aprendizagem-trabalho e as tecnologias de saúde na Estratégia Saúde da Família. 
Texto & contexto enfermagem, Florianópolis, v. 18, n. 2, p. 233-240., abr./jun. 
2009. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
07072009000200005&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt>. Acesso em: 2 jan. 2019. 

TRINDADE, Evelinda. A incorporação de novas tecnologias nos serviços de 
saúde: o desafio da análise dos fatores em jogo. Cad. Saúde Pública,  Rio de 
Janeiro ,  v. 24, n. 5, p. 951-964,  maio  2008 .   Disponível em 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
311X2008000500002&lng=pt&nrm=iso>. acessos em  02  jan.  2019. 
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TAJRA, SanmzA Feitosa. Desenvolvimento de projetos educacionais: mídias e 
tecnologias. São Paulo: Érica, 2014. 1 recurso online. ISBN 9788536522203. 
Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536522203>. 
Acesso em: 2 jan. 2019.   

 

ADIC I – PROJETO INTEGRADOR I____________________________________ 

EMENTA: As atividades de Diversificação e inovação Curricular - ADIC estão 
fundamentadas na resolução nº 7, de 18 de dezembro de 2018 – MEC - CNE e 
utiliza a metodologia de Pedagogia de projetos, que propicia uma aprendizagem 
significativa e a interação com a comunidade interna e  externa, seja entre as 
instituições ou setores sociais por meio da produção e da aplicação de 
conhecimentos articulados com a iniciação cientifica e a extensão auxiliando a 
formação integral dos estudantes e oportunizando aos alunos as atividades 
extensionistas, de responsabilidade social, de  interdisciplinaridade, de política 
educacional, cultural, científico, tecnológico e a inovação através da  abordagem 
de temas contemporâneos, auxiliando na formação global e na aprendizagem 
conceitual, atitudinal, procedimental. 

São definidos temas para cada semestre de acordo com a transformação social e 
necessidade das turmas, que devem ser práticas exitosas ou inovadoras 
apontadas pelo NDE e Colegiado de curso que serão objeto de um projeto para  
instituir ações  de acordo com as necessidades da sua comunidade acadêmica, ou 
raras na região, no contexto educacional ou no âmbito do cursos. Podendo ser: 
programas e ações comunitárias, projetos de intercambio e de ajuda mútua, 
cursos e oficinas promoção de eventos e   prestação de serviços a comunidades. 

CARGA HORÁRIA: 20h + 80h prática 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BRASIL. Instrumento de avaliação de cursos de graduação | presencial e A 
distância Reconhecimento | Renovação de Reconhecimento, 2017. Disponível em: 
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_cursos_graduacao/instru
mentos/2017/curso_reconhecimento.pdf 

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 6. ed. Rio de Janeiro: 
Atlas, 2017. 1 recurso online. ISBN 9788597012934. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597012934>. Acesso em: 19 
nov. 2018 

MARCONI, Marina de Adrade; LAKATOS, Eva Maria. Técnicas de pesquisa. 8. 
ed. São Paulo: Atlas, 2017. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

APOLINÁRIO, Fabio. Dicionário de metodologia científica: um guia para a 
produção do conhecimento científico. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2011. E-book. (1 
recurso online). ISBN 9788522466153. Disponível em: 
http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522466153. Acesso em: 10 
dez. 2019. 
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KOLLER, Silvia H.; COUTO, Maria Clara P. de Paula; HOHENDORFF, Jean Von. 
Manual de produção científica. Porto Alegre: Penso, 2014. 1 recurso online. 
ISBN 9788565848909. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788565848909>. Acesso em: 16 
out. 2018.  

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de 
metodologia científica. 8. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2017. 1 recurso online. ISBN 
9788597010770. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597010770>. Acesso em: 19 
nov. 2018. 

RUIZ, João Álvaro. Metodologia científica: guia para eficiência nos estudos. 6. 
ed. São Paulo: Atlas, 2011. 

SANTOS, Pedro António dos; KIENEN, Nádia; CASTIÑEIRA, Maria Inés. 

Metodologia da pesquisa social: da proposição de um problema à redação e 
apresentação do relatório. São Paulo: Atlas, 2015. E-book. (1 recurso online). 
ISBN 9788522494156. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522494156. Acesso em: 10 
dez. 2019.
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2º PERÍODO 

DISCIPLINAS C. H Teórica 

Epidemiologia 60 

Gestão de Hotelaria Hospitalar 60 

Gestão em Serviços de Saúde II 60 

Logística Operacional de Saúde I 60 

Marketing em Serviços de Saúde 60 

ADIC II - Projeto Integrador II 100 

Total     400 

 

EPIDEMIOLOGIA___________________________________________________ 

EMENTA: Princípios da epidemiologia: método epidemiológico em epidemiologia 
clínica; Vigilância Epidemiológica e sanitária. Imunizações. O homem e o processo 
saúde/doença, produção e distribuição das doenças e doenças transmissíveis. 

CARGA HORÁRIA: 50h + 10h APEC 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

PEREIRA, Maurício Gomes. Epidemiologia: teoria e prática. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2006.  
ROUQUAYROL, Maria Zélia; SILVA, Marcelo Gurgel Carlos da. Epidemiologia e 
saúde. 8. ed. Rio de Janeiro: Medbook, 2018.  
JEKEL, J. F.; ELMORE, J. G.; KATZ, D. L. Epidemiologia, bioestatística e 
medicina preventiva.  2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2005.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

AYRES, J,R. Epidemiologia e emancipação. 2ª ed. São Paulo: Hucitec, 2002.  
ALMEIDA FILHO, N.; ROUQUAYROL, M. Z. Introdução à epidemiologia. 4ª ed. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.  
BONITA, R.; BEAGLEHOLE, R.; KJELLSTRÖM, T. Epidemiologia básica. 2. ed. 
São Paulo: Santos Editora, 2016.  
GORDIS, Leon. Epidemiologia. 4. ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2010.  
ROTHMAN, Kenneth; GREENLAND, Sander; LASH, Timothy. Epidemiologia 
moderna. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2015. 1 recurso online. ISBN 
9788536325880. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536325880>. Acesso em: 2 
jan. 2019.   

 

GESTÃO DE HOTELARIA HOSPITALAR________________________________ 

EMENTA: Conceitos básicos de serviço, linhas de ação, qualidade em serviços, 
envolvimentos das pessoas, história da  indústria hoteleira e sua administração. 

CARGA HORÁRIA: 50h + 10h APEC 

http://www.livrariasaraiva.com.br/produto/205858/introducao-a-epidemiologia-4-ed-2006/?ID=C8C1EC1A7DA0803100B360982&PAC_ID=18659
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

BOEGER, Marcelo Assad. Gestão em hotelaria hospitalar. 3.ed. São Paulo: 
Atlas, 2008.  

BOEGER, Marcelo Assad; ZAMASHITA, Ana Paula. Gestão financeira para 
meios de hospedagem: hotéis, pousadas, hotelaria hospitalar e a hospitalidade. 
São Paulo: Atlas, 2006. 1 recurso online. ISBN 9788522466498. Disponível em: 
<http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522466498>. Acesso em: 2 
jan. 2019. 

TARABOULSI, Fadi Antoine. Administração de hotelaria hospitalar: serviços 
aos clientes, humanização do atendimento, departamentalização, gerenciamento, 
saúde e turismo, hospitalidade, tecnologia de informação, psicologia hospitalar. 4. 
ed. São Paulo: Atlas, 2009.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

TORRE, Francisco de La. Administração hoteleira: parte I: departamentos. São 
Paulo: Roca, 2001.  

GUIMARÃES, Nísia Do Val Rodrigues Roxo. Hotelaria hospitalar: uma visão 
interdisciplinar. São Paulo: Atheneu, 2007.   

GODOI, Adalto Felix de. Hotelaria hospitalar e humanização no atendimento 
em hospitais. 2.ed. ampl. e atual. São Paulo: Ícone, 2008.  

PADOVEZE, Clovis Luis; TAKAKURA JUNIOR, Franco Kaolu. Custo e preços de 
serviços: logística, hospitais, transporte, hotelaria,mão de obra, serviços em geral. 
São Paulo: Atlas, 2013. 1 recurso online. ISBN 9788522477760. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522477760>. Acesso em: 2 
jan. 2019. 

GONÇALVES, Islaine Cristiane Oliveira. Gestão de hotelaria hospitalar: 
percepções e fundamentos. Revista Turismo: estudos e práticas, v. 2, n. 2, 
jul./dez., 2013. Disponível em: 
<http://repositorio.ufrn.br:8080/jspui/bitstream/123456789/19108/1/Gest%c3%a3o
HotelariaHospitalar_2013.pdf>. Acesso em: 02 Jan. 2019. 

BENATTI, Bárbara Duarte; PONTES, Shirley. Atividades de entretenimento na 
hotelaria hospitalar: entretenimento, lazer e cultura como promoção de saúde. 

Revista Rosa dos Ventos, v. 4, n. 1, Jan./Jun., 2012. p. 15-24. Disponível em: 
<http://www.ucs.br/etc/revistas/index.php/rosadosventos/article/view/1336>. 
Acesso em: 02 Jan. 2019. 

GESTÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE II__________________________________ 

EMENTA: Compreensão dos fundamentos operacionais que envolvem a 
elaboração dos protocolos e prontuários, suas especificidades e implicações 
legais e funcionais no controle de infecção, epidemiologia e o impacto na gestão 
financeira. Conceito e estruturas da prestação de serviço hospitalar e ambulatorial. 
Segmentação no mercado. Aspectos estruturais do atendimento hospitalar. 
Evolução dos conceitos de atendimento de saúde - novos paradigmas dos 



201 
 

 

modelos assistenciais. Gestão do envelhecimento populacional e desafios do SUS 
e do sistema privado de saúde. 

CARGA HORÁRIA: 50h + 10h APEC 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

BEULKE, R.; BERTÓ, D. J. Gestão de custos e resultado na saúde. 4ª Ed. São 
Paulo: Saraiva, 2008.  

POSSARI, João Francisco. Prontuários do paciente: e os registros de 

enfermagem. São Paulo: Iátria, 2005.  

SANTOS, Nívea Cristina Moreira. Enfermagem hospitalar: estruturas e condutas 

para assistência básica. São Paulo: Érica, 2014. 1 recurso online. ISBN 
9788536520872. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536520872>. Acesso em: 3 
jan. 2019. 

CAMPOS, Vicente Falconi. TQC: controle da qualidade total (no estilo japonês). 9. 

ed. Nova Lima, MG: Falconi, 2014.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

MANUAL brasileiro de acreditação. Brasília: Organização nacional de acreditação, 
2010. 2 v. (Coleção manual brasileiro de acreditação, I).  

SPILLER, Eduardo Santiago et al. Gestão dos serviços em saúde. Rio de 

Janeiro: FGV, 2009.  

BRASIL. RESOLUÇÃO CFM Nº 1.639/2002. Resoluções. Conselho Federal de 
Medicina. Resolução CFM N° 1639/2002 - Normas técnicas para o uso de 
sistemas informatizados para a guarda e manuseio do prontuário médico. 
<http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=155
&sid=55>. Acesso em: 02 jun. 2008. 

PINTO, V. B. Prontuário eletrônico do paciente:documento técnico de informação 
e comunicação do domínio da saúde. Revista Eletrônica de Biblioteconomia e 
Ciência da Informação. UFSC, Florianópolis, 2006. Disponível em: 
<http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/147/14702104.pdf>. Acesso em: 18 dez. 
2018. 

SILVA. C. A. F. A gestão de si na reinvenção das normas: práticas e 
subjetividade no trabalho. Saúde e sociedade, n. 4, v. 17, 2008. p. 111-123 / 
61(05). 

 

LOGÍSTICA OPERACIONAL DE SAÚDE I_______________________________ 

EMENTA: Conceituação de logística. Complexidade e especificidades das 
organizações de saúde, visando o entendimento dos componentes internos e 
externos: ferramentas (curva ABC, Criticidade), objetivos de logística, conceito 
de estoques, almoxarifados, farmácia; conceito de administração de materiais e 
patrimônio. 

about:blank
about:blank
about:blank
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CARGA HORÁRIA: 50h + 10h APEC 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

DIAS, Marco Aurélio P. Administração de materiais: princípios, conceitos e 
gestão. 6. ed. São Paulo: Atlas, c2004.  

BARBIERI, José Carlos. Logística hospitalar: teoria e prática. 3. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2017. 1 recurso online. ISBN 9788547219741. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788547219741>. Acesso em: 27 
dez. 2018.  

ARNOLD, J. R. Tony. Administração de materiais: uma introdução. 1. ed. São 
Paulo: Atlas, c1998.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

DIAS, Marco Aurélio P. Administração de materiais: uma abordagem logística. 
6. ed. São Paulo: Atlas, 2015. 1 recurso online. ISBN 9788522498857. Disponível 
em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522498857>. Acesso 
em: 27 dez. 2018.  

BALLOU, Ronal H. Logística empresarial: transportes, administração de 
materiais e distribuição física. Tradução de Hugo T. Y. Yoshizaki. 1. ed. São 
Paulo: Atlas, 2009.  

INFANTE, M.;SANTOS, M.A.B. A organização do abastecimento do hospital 
público a partir da cadeia produtiva: uma abordagem logística para a área de 
saúde. Ciência & saúde coletiva, Rio de Janeiro, v. 12, n. 4, p. 945-954., jul./ago. 
2007. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-
81232007000400016&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt>. Acesso em: 3 jan. 2019. 

SIMONETTI, V.M.M; NOVAES, M.L.O; GONÇALVES, A.A. Seleção de 
Medicamentos, Classificação ABC e redução do nível de estoque na farmácia 
hospitalar. Ass Bras Eng Prod:Paraná , 2007. Disponível em: 
<http://abepro.org.br/biblioteca/ENEGEP2007_TR570428_9381.pdf>. Acesso em: 
27 dez. 2013. 

CHING, Hong Yuh. Manual de custos de instituições de saúde: sistemas 
tradicionais de custos e sistema de custeio baseado em atividades (ABC). 2. ed. 
São Paulo: Atlas, 2010.  

 

MARKETING EM SERVIÇOS DE SAÚDE________________________________ 

EMENTA: Conceitos e evolução do marketing tradicional até o marketing do 
relacionamento. Objetivos. Composto de Marketing. Variáveis controláveis e 
incontroláveis. Importância do Marketing para o setor de saúde. Endomarketing. 
Pesquisa mercadológica. Marketing de relacionamento. Responsabilidade social e 
ética. Responsabilidade social e ética. Estratégias de marketing. Comportamento 
do consumidor e clientes potenciais. Comunicação integrada ao marketing voltada 
para o serviço de saúde. 

http://abepro.org.br/biblioteca/ENEGEP2007_TR570428_9381.pdf
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CARGA HORÁRIA: 50h + 10h APEC 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

BORBA, Valdir Ribeiro. Marketing de relacionamento para organizações de 
saúde. São Paulo: Atlas, 2007. 1 recurso online. ISBN 9788522470273. 
Disponível em: <http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522470273>. 
Acesso em: 27 dez. 2018.  

ROCHA, Angela da; CHRISTENSEN, Carl H. Marketing: teoria e prática no Brasil. 
2. ed. São Paulo: Atlas, 1999.  

CHURCHILL JR, Gilbert A. Marketing: criando valor para clientes. 3. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2009. 1 recurso online. ISBN 9788502183605. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502183605>. Acesso em: 27 

dez. 2018.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Marketing de serviços. 6. ed. São Paulo: Atlas, 
2012. 1 recurso online. ISBN 9788522483143. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522483143>. Acesso em: 3 
jan. 2019. 

AGUIAR, Lilian Kelen de et al. A estratégia de endomarketing: perspectivas na 
gestão em saúde. Revista de administração em saúde, São Paulo, v. 13, n. 52, 
p. 181 - 187., jul./set. 2011. Disponível em: 
<http://www.cqh.org.br/files//RASv13n52miolo.pdf>. Acesso em: 3 jan. 2019. 

SILVA, Kênia Lara; RODRIGUES, Andreza Trevenzoli. Ações intersetoriais para 
promoção da saúde na Estratégia Saúde da Família: experiências, desafios e 
possibilidades. Revista brasileira de enfermagem, Rio de Janeiro, v. 63, n. 5, p. 
762-769., set./out. 2010. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-
71672010000500011&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt>. Acesso em: 3 jan. 2019. 

SELLES, Alice; MINADEO, Roberto. Marketing para serviços de saúde: um 
manual de talento e bom senso. Rio de Janeiro: Cultura Médica, c2006. 
KUAZAQUI, Edmir;  

TANAKA, Luiz Carlos Takeshi. Marketing e gestão estratégica de serviços em 
saúde. São Paulo: Cengage Learning, 2007. 1 recurso online. ISBN 
9788522127283. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522127283>. Acesso em: 27 
dez. 2018 

 

ADIC II - PROJETO INTEGRADOR II____________________________________ 

EMENTA: As atividades de Diversificação e inovação Curricular - ADIC estão 
fundamentadas na resolução nº 7, de 18 de dezembro de 2018 – MEC - CNE e 
utiliza a metodologia de Pedagogia de projetos, que propicia uma aprendizagem 
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significativa e a interação com a comunidade interna e  externa, seja entre as 
instituições ou setores sociais por meio da produção e da aplicação de 
conhecimentos articulados com a iniciação cientifica e a extensão auxiliando a 
formação integral dos estudantes e oportunizando aos alunos as atividades 
extensionistas, de responsabilidade social, de  interdisciplinaridade, de política 
educacional, cultural, científico, tecnológico e a inovação através da  abordagem 
de temas contemporâneos, auxiliando na formação global e na aprendizagem 
conceitual, atitudinal, procedimental. 

São definidos temas para cada semestre de acordo com a transformação social e 
necessidade das turmas, que devem ser práticas exitosas ou inovadoras 
apontadas pelo NDE e Colegiado de curso que serão objeto de um projeto para  
instituir ações  de acordo com as necessidades da sua comunidade acadêmica, ou 
raras na região, no contexto educacional ou no âmbito do cursos. Podendo ser: 
programas e ações comunitárias, projetos de intercambio e de ajuda mútua, 
cursos e oficinas promoção de eventos e   prestação de serviços a comunidades. 

CARGA HORÁRIA: 20h + 80h prática 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BRASIL. Instrumento de avaliação de cursos de graduação | presencial e A 
distância Reconhecimento | Renovação de Reconhecimento, 2017. Disponível em: 
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_cursos_graduacao/instru
mentos/2017/curso_reconhecimento.pdf 

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 6. ed. Rio de Janeiro: 
Atlas, 2017. 1 recurso online. ISBN 9788597012934. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597012934>. Acesso em: 19 
nov. 2018 

MARCONI, Marina de Adrade; LAKATOS, Eva Maria. Técnicas de pesquisa. 8. 
ed. São Paulo: Atlas, 2017. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

APOLINÁRIO, Fabio. Dicionário de metodologia científica: um guia para a 
produção do conhecimento científico. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2011. E-book. (1 
recurso online). ISBN 9788522466153. Disponível em: 
http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522466153. Acesso em: 10 
dez. 2019. 

KOLLER, Silvia H.; COUTO, Maria Clara P. de Paula; HOHENDORFF, Jean Von. 
Manual de produção científica. Porto Alegre: Penso, 2014. 1 recurso online. 
ISBN 9788565848909. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788565848909>. Acesso em: 16 
out. 2018.  

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de 
metodologia científica. 8. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2017. 1 recurso online. ISBN 
9788597010770. Disponível em: 
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<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597010770>. Acesso em: 19 
nov. 2018. 

RUIZ, João Álvaro. Metodologia científica: guia para eficiência nos estudos. 6. 
ed. São Paulo: Atlas, 2011. 

SANTOS, Pedro António dos; KIENEN, Nádia; CASTIÑEIRA, Maria Inés. 

Metodologia da pesquisa social: da proposição de um problema à redação e 
apresentação do relatório. São Paulo: Atlas, 2015. E-book. (1 recurso online). 
ISBN 9788522494156. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522494156. Acesso em: 10 
dez. 2019. 
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3º PERIODO  

DISCIPLINAS C. H Teórica 

Arquitetura e Design em Serviços de Saúde 60 

Direito em Serviços de Saúde 60 

Gestão de Recursos Orçamentários e Financeiros 60 

Logística Operacional de Saúde II 60 

Ética Profissional 60 

ADIC III - Projeto Integrador III 100 

Total 400 

 

ARQUITETURA E DESIGN EM SERVIÇOS DE SAÚDE_____________________ 

EMENTA: Normas e conceitos acerca da arquitetura e design hospitalares e 
demais serviços de saúde. 

CARGA HORÁRIA: 50h + 10h APEC 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

SAÚDE e arquitetura: caminhos para a humanização dos ambientes hospitalares. 
Rio de Janeiro: Senac Rio, 2004.  

GONÇALVES, Ernesto Lima. Gestão hospitalar: administrando o hospital 
moderno. São Paulo: Saraiva, 2002. 1 recurso online. ISBN 9788502088580. 
Disponível em: <http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502088580>. 
Acesso em: 3 jan. 2019. 

HINRICHSEN, Sylvia Lemos. Biossegurança e controle de infecções: risco 
sanitário hospitalar. 2. ed. ampl. e atual. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

GOÉS, R. Manual prático de arquitetura hospitalar. São Paulo: Edgard Blucher, 
2004.  

SAMPAIO, Ana Virginia Carvalhaes de Faria. Arquitetura hospitalar: projetos 
ambientalmente sustentáveis, conforto e qualidade. Proposta de um instrumento 
de avaliação. 2005. Tese (Doutorado em Estruturas Ambientais Urbanas) - 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, University of São Paulo, São Paulo, 2006. 
doi:10.11606/T.16.2006.tde-23102006-175537. Acesso em: 2019-01-03. 

PORTO, Marcelo Firpo. Saúde, ambiente e sustentabilidade. Rio de Janeiro: 
Fiocruz, 2006.  
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REBELLO, Yopanan Conrado Pereira. A concepção estrutural e a arquitetura. 
São Paulo: Zigurate Editora, 2000.  

BOEGER, Marcelo Assad. Gestão em hotelaria hospitalar. 3.ed. São Paulo: 
Atlas, 2008.  

 

DIREITO EM SERVIÇOS DE SAÚDE____________________________________ 

EMENTA: Noções básicas de direito. Responsabilidade Civil. Declaração 
Universal dos Direitos Humanos de 1948; a Declaração das Nações Unidas sobre 
a Educação e Formação em Direitos Humanos (Resolução A/66/137/2011); a 
Constituição Federal de 1988; a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(Lei º 9.394/1996); o Programa Mundial de Educação em Direitos Humanos 
(PMEDH 2005/2014), o Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH-
3/Decreto nº 7.037/2009); o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos 
(PNEDH/2006). Conceituação de previdência pública e privada. Função social. 
Conceituação de serviços de saúde. Defesa na esfera administrativa. Defesa 
judicial. Conferência de saúde. Planos de saúde. 

CARGA HORÁRIA: 50h + 10h APEC 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

LIMA, Diana Vaz de; GUIMARÃES, Otoni Gonçalves. A contabilidade na gestão 
dos regimes próprios de previdência social. Rio de Janeiro: Atlas, 2016. 1 
recurso online. ISBN 9788597009545. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597009545>. Acesso em: 3 
jan. 2019. 

CIARLINI, Alvaro Luis de A. S. Direito à saúde: paradigmas procedimentais e 
substanciais da constituição. São Paulo: Saraiva, 2013. 1 recurso online. ISBN 
9788502197732. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502197732>. Acesso em: 3 
jan. 2019. 

BOBBIO, Norberto, 1909-2004. A era dos direitos. Celso Lafer. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2004.  

Bibliografia Complementar:  

BENEVIDES, Maria. Victoria. Cidadania e direitos humanos. São Paulo: 
IEA/USP, 2013. Texto disponível em: <http://www.iea.usp.br/publicacoes/textos/ 
benevidescidadaniaeDireitoshumanos.pdf>. Acesso em: 06 jun 2018. 

SILVIA, D. G. P. Regime de previdência social dos servidores públicos do 
Brasil. São Paulo: LTR, 2003.  

SCAFF, Fernando Campos. Direito à saúde no âmbito privado: contratos de 
adesão, planos de saúde e seguro-saúde. São Paulo: Saraiva, 2010. 1 recurso 
online. ISBN 9788502139862. Disponível em: 
<http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502139862>. Acesso em: 27 
dez. 2018.  
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MARTINS, S. P.  Direito da seguridade social: custeio da seguridade social, 
benefícios, acidente do trabalho, assistência social, saúde. 26. ed. São Paulo: 
Atlas, 2008.  

BARLETTA, Fabiana Rodrigues. O direito à saúde da pessoa idosa. São Paulo: 
Saraiva, 2010.  

MACHADO, Felipe Rangel de Souza; DAIN, Sulamis. A Audiência Pública da 
Saúde: questões para a judicialização e para a gestão d4, p. 1017-1036., jul./ago. 
2012. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0034- 
76122012000400006&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt>. Acesso em: 3 jan. 2019e saúde 
no Brasil. Revista de administração pública, Rio de Janeiro, v. 46, n. . 

 

GESTÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS______________ 

EMENTA: Utilização eficiente dos recursos orçamentários e financeiros através do 
emprego de métodos de orçamentação públicos e privados. 

CARGA HORÁRIA: 50h + 10h APEC 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

SOUZA, Antônio Artur de. Gestão financeira e de custos em hospitais. São 
Paulo: Atlas, 2013. 1 recurso online. ISBN 9788522478477. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522478477>. Acesso em: 3 
jan. 2019. 

MARQUES, Euvaldo. Finanças públicas: administração financeira e 
orçamentária. São Paulo: Saraiva, 2015. 1 recurso online. ISBN 9788502621916. 
Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502621916>. 
Acesso em: 3 jan. 2019. 

GITMAN, L. J. Princípios de administração financeira. 10. ed. São Paulo: 
Pearson Addison Wesley, 2007.  

Bibliografia Complementar: 

MARTINS, Eliseu. Contabilidade de custos. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 1 
recurso online. ISBN 9788522482054. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522482054>. Acesso em: 27 
dez. 2018.  

LIMA, Luciana Dias de; ANDRADE, Carla Lourenço Tavares de. Condições de 
financiamento em saúde nos grandes municípios do Brasil. Cad. Saúde Pública,  
Rio de Janeiro ,  v. 25, n. 10, p. 2237-2248,  out.  2009 .   Disponível em 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
311X2009001000014&lng=pt&nrm=iso>. acessos em  03  jan.  2019.  

PINHEIRO, Luís Felipe Valerim. Questões regulatórias: políticas públicas nas 
leis orçamentárias. São Paulo: Saraiva, 2015. 1 recurso online. (Direito em 
contexto). ISBN 9788502628397. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502628397>. Acesso em: 3 
jan. 2019. 
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TEIXEIRA, Hugo Vocurca; TEIXEIRA, Marcelo Gouvêa. Financiamento da saúde 
pública no Brasil: a experiência do Siops. Ciênc. saúde coletiva,  Rio de Janeiro ,  
v. 8, n. 2, p. 379-391,    2003 .   Disponível em 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-
81232003000200005&lng=pt&nrm=iso>. acessos em  03  jan.  2019.  

WELSCH, G. Orçamento empresarial. 4. ed. São  Paulo: Atlas, 2007.  

  

LOGÍSTICA OPERACIONAL DE SAÚDE II_______________________________ 

EMENTA: Definição de gerenciamento de compras, estocagem, manuseio e 
serviços intermediários. Estudo de formas alternativas de gestão: parcerias, 
terceirização e gestão participativa. Administração de Compras, Sistema de 
Controle de Estoque. Dimensionamento dos estoques. Levantamento patrimonial. 
Tombamento e controle do patrimônio da empresa. 

CARGA HORÁRIA: 50h + 10h APEC 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

BALLOU, Ronal H. Logística empresarial: transportes, administração de 
materiais e distribuição física. Tradução de Hugo T. Y. Yoshizaki. 1. ed. São 
Paulo: Atlas, 2009.  

DIAS, Marco Aurélio P. Administração de materiais: princípios, conceitos e 
gestão. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 1 recurso online. ISBN 9788522481712. 
Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522481712>. 
Acesso em: 27 dez. 2018.  

DIAS, Marco Aurélio P. Administração de materiais: uma abordagem logística. 
6. ed. São Paulo: Atlas, 2015. 1 recurso online. ISBN 9788522498857. Disponível 
em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522498857>. Acesso 
em: 27 dez. 2018.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CHIAVENATO, I.  Administração de materiais: uma abordagem introdutória. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2005.  

TREVISAN, Leonardo; JUNQUEIRA, Luciano A. Prates. Gestão em rede do SUS 
e a nova política de produção de medicamentos. Saude soc.,  São Paulo ,  v. 19, 
n. 3, p. 638-652,  set.  2010 .   Disponível em 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
12902010000300015&lng=pt&nrm=iso>. acessos em  03  jan.  2019.   

TRIDAPALLI, Juarez Paulo; FERNANDES, Elton; MACHADO, Waltair Vieira. 
Gestão da cadeia de suprimento do setor público: uma alternativa para controle de 
gastos correntes no Brasil. Rev. Adm. Pública,  Rio de Janeiro ,  v. 45, n. 2, p. 
401-433,  abr.  2011 .   Disponível em 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-
76122011000200006&lng=pt&nrm=iso>. acessos em  03  jan.  2019.   
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BATISTA, Marco Antonio Cavalcanti; MALDONADO, José Manuel Santos de 
Varge. O papel do comprador no processo de compras em instituições públicas de 
ciência e tecnologia em saúde (C&T/S). Rev. Adm. Pública,  Rio de Janeiro ,  v. 
42, n. 4, p. 681-699,  ago.  2008 .   Disponível em 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-
76122008000400003&lng=pt&nrm=iso>. acessos em  03  jan.  2019.   

VIANA, J. J. Administração de materiais: um enfoque prático. São Paulo: Atlas, 
2009.  
 

ÉTICA PROFISSIONAL______________________________________________ 

EMENTA: A ética da Administração, da empresa e do gerente.  Lógica. A 
objetividade dos valores. Diferença entre líder e liderado (conhecer e vivenciar, 
papéis): comportamento e ética profissional na tomada de decisões. A importância 
na busca do equilíbrio entre o saber e o fazer para gerar resultado. Personalização 
profissional. 

CARGA HORÁRIA: 50h + 10h APEC 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

DINIZ, Débora; GUILHEM, Dirce. O que é bioética. São Paulo: Brasiliese, 2002.  

GONZAGA, Alvaro de Azevedo. Ética profissional. Rio de Janeiro: Método, 2017. 
1 recurso online. (Sintetizado). ISBN 9788530977085. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788530977085>. Acesso em: 3 
jan. 2019. 

FORTES, P. A. C. Ética e saúde: questões éticas, deontológicas e legais, 
autonomia e direitos do paciente, estudo de casos. São Paulo: Editora Pedagógica 
e Universitária, 2005.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

SENAC. Ética e trabalho. 2. ed. Rio de Janeiro: Senac Nacional, 2011.  

SÁNCHEZ VÁZQUEZ, Adolfo. Ética. 31. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
2010.  

GONZAGA, Alvaro de Azevedo. Ética profissional. Rio de Janeiro: Método, 2017. 
1 recurso online. (Sintetizado). ISBN 9788530977085. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788530977085>. Acesso em: 3 
jan. 2019. 

DURAND, Guy. Introdução geral à bioética: histórias, conceitos e instrumentos. 
Tradução de Nicolás Nyimi Campanário. São Paulo: Edições Loyola, 2003.  

GELAIN, Ivo. Deontologia e enfermagem. 3. ed. rev. e ampl. São Paulo: Editora 
Pedagógica e Universitária, 2005.  

 

ADIC III - PROJETO INTEGRADOR III___________________________________ 
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EMENTA: As atividades de Diversificação e inovação Curricular - ADIC estão 
fundamentadas na resolução nº 7, de 18 de dezembro de 2018 – MEC - CNE e 
utiliza a metodologia de Pedagogia de projetos, que propicia uma aprendizagem 
significativa e a interação com a comunidade interna e  externa, seja entre as 
instituições ou setores sociais por meio da produção e da aplicação de 
conhecimentos articulados com a iniciação cientifica e a extensão auxiliando a 
formação integral dos estudantes e oportunizando aos alunos as atividades 
extensionistas, de responsabilidade social, de  interdisciplinaridade, de política 
educacional, cultural, científico, tecnológico e a inovação através da  abordagem 
de temas contemporâneos, auxiliando na formação global e na aprendizagem 
conceitual, atitudinal, procedimental. 

São definidos temas para cada semestre de acordo com a transformação social e 
necessidade das turmas, que devem ser práticas exitosas ou inovadoras 
apontadas pelo NDE e Colegiado de curso que serão objeto de um projeto para  
instituir ações  de acordo com as necessidades da sua comunidade acadêmica, ou 
raras na região, no contexto educacional ou no âmbito do cursos. Podendo ser: 
programas e ações comunitárias, projetos de intercambio e de ajuda mútua, 
cursos e oficinas promoção de eventos e   prestação de serviços a comunidades. 

CARGA HORÁRIA: 20h + 80h prática 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BRASIL. Instrumento de avaliação de cursos de graduação | presencial e A 
distância Reconhecimento | Renovação de Reconhecimento, 2017. Disponível em: 
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_cursos_graduacao/instru
mentos/2017/curso_reconhecimento.pdf 

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 6. ed. Rio de Janeiro: 
Atlas, 2017. 1 recurso online. ISBN 9788597012934. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597012934>. Acesso em: 19 
nov. 2018 

MARCONI, Marina de Adrade; LAKATOS, Eva Maria. Técnicas de pesquisa. 8. 
ed. São Paulo: Atlas, 2017. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

APOLINÁRIO, Fabio. Dicionário de metodologia científica: um guia para a 
produção do conhecimento científico. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2011. E-book. (1 
recurso online). ISBN 9788522466153. Disponível em: 
http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522466153. Acesso em: 10 
dez. 2019. 

KOLLER, Silvia H.; COUTO, Maria Clara P. de Paula; HOHENDORFF, Jean Von. 
Manual de produção científica. Porto Alegre: Penso, 2014. 1 recurso online. 
ISBN 9788565848909. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788565848909>. Acesso em: 16 
out. 2018.  
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MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de 
metodologia científica. 8. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2017. 1 recurso online. ISBN 
9788597010770. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597010770>. Acesso em: 19 
nov. 2018. 

RUIZ, João Álvaro. Metodologia científica: guia para eficiência nos estudos. 6. 
ed. São Paulo: Atlas, 2011. 

SANTOS, Pedro António dos; KIENEN, Nádia; CASTIÑEIRA, Maria Inés. 

Metodologia da pesquisa social: da proposição de um problema à redação e 
apresentação do relatório. São Paulo: Atlas, 2015. E-book. (1 recurso online). 
ISBN 9788522494156. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522494156. Acesso em: 10 
dez. 2019. 
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4º PERÍODO  

DISCIPLINAS C. H Teórica 

Contabilidade e Custos em Serviços de Saúde 60 

Optativa I 60 

Gestão de Pessoas em Organizações 60 

Gestão em Serviços de Nutrição e Saúde 60 

Planejamento Estratégico 60 

ADIC IV - Projeto Integrador IV 100 

Total  400 

 

CONTABILIDADE E CUSTOS EM SERVIÇOS DE SAÚDE___________________ 

EMENTA: Terminologia de custos. Esquema básico da contabilidade de custos 
abrangendo sistemas de custos nas áreas de saúde e gestão hospitalar / 
ambulatorial. 

CARGA HORÁRIA: 50h + 10h APEC 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

DUTRA, René Gomes. Custos: uma abordagem prática. 8. ed. Rio de Janeiro: 
Atlas, 2017. 1 recurso online. ISBN 9788597012743. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597012743>. Acesso em: 28 
dez. 2018.  

BEULKE, Rolando; BERTÓ, Dalvio José. Gestão de custos e resultado na 
saúde: hospitais, clínicas, laboratórios e congêneres. 4. ed. rev. e atual. São 
Paulo: Saraiva, 2008.  

MARTINS, Eliseu. Contabilidade de custos. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 1 
recurso online. ISBN 9788522482054. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522482054>. Acesso em: 28 
dez. 2018.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

MATOS, Afonso José de. Gestão de custos hospitalares: técnicas, análises e 
tomada de decisão. 3. ed. São Paulo: Sts, 2002.  

CHING, Hong Yuh. Manual de custos de instituições de saúde: sistemas 
tradicionais de custos  e sistema de custeio baseado em atividades (ABC). 2. ed. 
São Paulo: Atlas, 2010.  

IUDÍCIBUS, Sérgio de; MELLO, Gilmar Ribeiro de. Análise de custos: uma 
abordagem quantitativa. São Paulo: Atlas, 2013. 1 recurso online. ISBN 
9788522478255. Disponível em: 
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<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522478255>. Acesso em: 15 
jan. 2019. 

NAZÁRIO, Carlos Augusto Sousa; SOUZA, Paulo Cesar de; CASTANHO, Wania 
Queiroz S. Aplicação da metodologia das unidades ponderadas para apurar o 
custo das refeições em serviço de nutrição hospitalar. Revista de administração 
em saúde, São Paulo, v. 13, n. 52, p. 188 - 196., jul./set. 2011. Disponível em: 
<http://www.cqh.org.br/files//RASv13n52miolo.pdf>. Acesso em: 15 jan. 2019. 

CHRISTENSEN, Clayton M.; GROSSMAN, Jerome H.; HWANG, Jason. Inovação 
na gestão da saúde: solução disruptivas para reduzir custos e aumentar 
qualidade. São Paulo: Bookman, 2008. 1 recurso online. ISBN 9788577804382. 
Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788577804382>. 
Acesso em: 15 jan. 2019. 

 

OPTATIVA I -  

 

GESTÃO DE PESSOAS EM ORGANIZAÇÕES____________________________ 

EMENTA: Evolução histórica da área, conceitos e características. Aspectos que 
influenciam as políticas e práticas de gestão de pessoas. Impactos da gestão de 
pessoas. Gestão de pessoas e seus subsistemas: planejamento das necessidades 
de profissionais; recrutamento; seleção; treinamento, desenvolvimento e 
educação; gestão de desempenho; remuneração; qualidade de vida no trabalho; 
trilhas de aprendizagem e carreira; sindicalismo e relações de trabalho. 
Planejamento em Gestão de Pessoas. Ética em Gestão de Pessoas. Tendências e 
perspectivas em gestão de pessoas.  

CARGA HORÁRIA: 50h + 10h APEC 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
BOHLANDER, George W.; SNELL, Scott A. Administração de recursos humanos. 
3. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2015. 1 recurso online. ISBN 
9788522122691. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522122691>. Acesso em: 16 
out. 2018.  
DESSLER, G. Administração de recursos humanos. São Paulo: Prentice Hall, 
2003. 
MARRAS, Jean Pierre. Administração de recursos humanos. 15. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2016. 1 recurso online. ISBN 978-85-472-0109-8. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-472-0109-8>. Acesso em: 
16 out. 2018. 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ANDRADE, Jairo Eduardo Borges; ABBAD, Gardênia da Silva; MOURÃO, 
Luciana. Treinamento, desenvolvimento e educação em organizações e 
trabalho: fundamentos para gestão de pessoas. Porto Alegre: Artmed, 2011. 1 
recurso online. ISBN 9788536309880. Disponível em: 
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<http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536309880>. Acesso em: 20 
nov. 2018. 

BARBIERI, Ugo Franco. Gestão de pessoas nas organizações: conceitos 
básicos e aplicações. Rio de Janeiro: Atlas, 2016. 1 recurso online. ISBN 
9788597003062. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597003062>. Acesso em: 20 
nov. 2018. 

DUTRA, Joel Souza. Gestão de pessoas: modelo, processos, tendências e 
perspectivas. 2. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2016. 1 recurso online. ISBN 
9788597005196. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597005196>. Acesso em: 20 
nov. 2018.         

LACOMBE, Francisco. Recursos humanos: princípios e tendências. São Paulo: 
Saraiva, 2011. 1 recurso online. ISBN 9788502135154. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502135154>. Acesso em: 20 
nov. 2018.    

SANTOS, José Luiz dos; MARTINS, Marco Antonio. Avaliação de empresas: 
foco na análise de desempenho para o usuário interno: teoria e prática. São Paulo: 
Atlas, 2006. 1 recurso online. ISBN 9788522488384. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522488384>. Acesso em: 20 
nov. 2018. 

 

GESTÃO EM SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E SAÚDE________________________ 

EMENTA: Sistematização do atendimento em Nutrição hospitalar. Avaliação da 
importância do serviço de alimentação dentro do hospital. Gastronomia hospitalar 
como instrumento de marketing do hospital. Estratégia de otimização de custos 
com alimentação. Uso de técnicas para otimizar custos com a alimentação. 
Atualização dos procedimentos técnicos dentro de um lactário. Otimização dos 
custos no lactário. Segurança dos alimentos na nutrição hospitalar. 

CARGA HORÁRIA: 50h + 10h APEC 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

CHIAVENATTO, I. Introdução à teoria geral da administração. 9. ed Barueri, 
São Paulo: Manole, 2014. 

MEZOMO, I. B. Os serviços de alimentação: planejamento e administração. 5. 
ed. rev. e atual. São Paulo: Manole, 2002. 

MILET, Z.; CARVALHO, J.; BISCONTINI, T. M. Administração aplicada às 
unidades de alimentação e nutrição. São Paulo: Atheneu, 2010 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

MAHAN, L. K.; ESCOTT-STUMP, S.; RAYMOND, J. L. Krause: alimentos, 
nutrição e dietoterapia. 13. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 
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MOZACHI, N.; SOUZA, V. H.S. O hospital: manual do ambiente hospitalar. 10. 
ed. Curitiba, Manual Real, 2005. 

ISOSAKI, M.; NAKASATO, M (Ed.). Gestão de serviço de nutrição hospitalar. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 

NAZÁRIO, Carlos Augusto Sousa; SOUZA, Paulo Cesar de; CASTANHO, Wania 
Queiroz S. Aplicação da metodologia das unidades ponderadas para apurar o 
custo das refeições em serviço de nutrição hospitalar. Revista de 
administração em saúde, São Paulo, v. 13, n. 52, p. 188 - 196., jul./set. 2011. 
Disponível em: http://www.cqh.org.br/files//RASv13n52miolo.pdf. Acesso em: 10 
dez. 2019.  

SANTOS, Rita de Cássia Lusia dos; DIEZ-GARCIA, Rosa Wanda. 

Dimensionamento de recursos humanos em serviços de alimentação e 
nutrição de hospitais públicos e privados. Revista de administração pública, 
Rio de Janeiro, v. 45, n. 6, p. 1805-1819., nov./dez. 2011. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0034-
76122011000600009&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt. Acesso em: 10 dez. 2019. 

 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO_____________________________________ 

EMENTA: Fundamentos de estratégia empresarial. Design do Planejamento 
estratégico. Definições de objetivos de curto e longo prazo. Avaliação da 
estratégia e do ambiente futuro. Avaliação dos recursos planejados. Dificuldades 
na execução da estratégia planejada. Casos e tendências. A consolidação 
orçamentária (Demonstração do Resultado do Exercício, Orçamento de Caixa e 
Balanço Patrimonial). Simulações orçamentárias. O controle orçamentário. 
Abordagem comportamental sobre o impacto do orçamento na gestão 
empresarial. 

CARGA HORÁRIA: 50h + 10h APEC 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

CHIAVENATO, Idalberto; SAPIRO, Arão. Planejamento estratégico: 
fundamentos e aplicações. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 
MINTZBERG, Henry. Safári de estratégia: um roteiro pela selva do planejamento 
estratégico. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2010. 1 recurso online. ISBN 
9788577807437. Disponível em: 
<http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788577807437>. Acesso em: 16 
out. 2018. 
OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Planejamento estratégico: conceitos, 
metodologia e práticas. 28. ed. São Paulo: Atlas, 2018. 1 recurso online. ISBN 
9788597016840. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597016840>. Acesso em: 16 
out. 2018. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
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GANDIN, Danilo. A prática do planejamento participativo: na educação e em 
outras intituições, grupos e movimentos dos campos cultural, social, político, 
religioso e governamental. 22. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2013.  

RIVERA, Francisco Javier Uribe. Análise estratégica em saúde e gestão pela 
escuta. Rio de Janeiro: Fundação Oswaldo Cruz, 2003.  

CRUZ, Tadeu. Manual de planejamento estratégico. Rio de Janeiro: Atlas, 2017. 
1 recurso online. ISBN 9788597013023. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597013023>. Acesso em: 19 
nov. 2018. 

HITT, Michael A; IRELAND, R. Duane; HOSKISSON, Robert E. Administração 
estratégica: competitividade e globalização. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 
2008. 

MORAIS, Felipe. Planejamento estratégico digital. São Paulo: Saraiva, 2015. 1 
recurso online. ISBN 9788502616752. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502616752>. Acesso em: 19 
nov. 2018. 

 

ADIC IV - PROJETO INTEGRADOR IV__________________________________ 

EMENTA: As atividades de Diversificação e inovação Curricular - ADIC estão 
fundamentadas na resolução nº 7, de 18 de dezembro de 2018 – MEC - CNE e 
utiliza a metodologia de Pedagogia de projetos, que propicia uma aprendizagem 
significativa e a interação com a comunidade interna e  externa, seja entre as 
instituições ou setores sociais por meio da produção e da aplicação de 
conhecimentos articulados com a iniciação cientifica e a extensão auxiliando a 
formação integral dos estudantes e oportunizando aos alunos as atividades 
extensionistas, de responsabilidade social, de  interdisciplinaridade, de política 
educacional, cultural, científico, tecnológico e a inovação através da  abordagem 
de temas contemporâneos, auxiliando na formação global e na aprendizagem 
conceitual, atitudinal, procedimental. 

São definidos temas para cada semestre de acordo com a transformação social e 
necessidade das turmas, que devem ser práticas exitosas ou inovadoras 
apontadas pelo NDE e Colegiado de curso que serão objeto de um projeto para  
instituir ações  de acordo com as necessidades da sua comunidade acadêmica, ou 
raras na região, no contexto educacional ou no âmbito do cursos. Podendo ser: 
programas e ações comunitárias, projetos de intercambio e de ajuda mútua, 
cursos e oficinas promoção de eventos e   prestação de serviços a comunidades. 

CARGA HORÁRIA: 20h + 80h prática 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BRASIL. Instrumento de avaliação de cursos de graduação | presencial e A 
distância Reconhecimento | Renovação de Reconhecimento, 2017. Disponível em: 
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_cursos_graduacao/instru
mentos/2017/curso_reconhecimento.pdf 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502616752
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GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 6. ed. Rio de Janeiro: 
Atlas, 2017. 1 recurso online. ISBN 9788597012934. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597012934>. Acesso em: 19 
nov. 2018 

MARCONI, Marina de Adrade; LAKATOS, Eva Maria. Técnicas de pesquisa. 8. 
ed. São Paulo: Atlas, 2017.   

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

APOLINÁRIO, Fabio. Dicionário de metodologia científica: um guia para a 
produção do conhecimento científico. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2011. E-book. (1 
recurso online). ISBN 9788522466153. Disponível em: 
http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522466153. Acesso em: 10 
dez. 2019. 

KOLLER, Silvia H.; COUTO, Maria Clara P. de Paula; HOHENDORFF, Jean Von. 
Manual de produção científica. Porto Alegre: Penso, 2014. 1 recurso online. 
ISBN 9788565848909. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788565848909>. Acesso em: 16 
out. 2018.  

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de 
metodologia científica. 8. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2017. 1 recurso online. ISBN 
9788597010770. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597010770>. Acesso em: 19 
nov. 2018. 

RUIZ, João Álvaro. Metodologia científica: guia para eficiência nos estudos. 6. 
ed. São Paulo: Atlas, 2011. 

SANTOS, Pedro António dos; KIENEN, Nádia; CASTIÑEIRA, Maria Inés. 

Metodologia da pesquisa social: da proposição de um problema à redação e 
apresentação do relatório. São Paulo: Atlas, 2015. E-book. (1 recurso online). 
ISBN 9788522494156. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522494156. Acesso em: 10 
dez. 2019. 
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5º PERIODO  

DISCIPLINAS C. H Teórica 

Gestão Ambiental de Saúde 60 

Optativa II 60 

Gestão da Informação 60 

Gestão em Serviços de Farmácia 60 

Gestão em Serviços de Saúde III 60 

ADIC V - Projeto Integrador V 100 

Total  400 

 

 

GESTÃO AMBIENTAL DE SAÚDE_____________________________________ 

EMENTA: Conceito de saúde. Conceito de ambiente. Inter-relação entre os 
conceitos de Saúde/Ambiente/Trabalho. Produção e Reprodução de Saúde. 
Racionalidade Ambiental como processo indutor para sustentabilidade 
socioambiental.   A Ética para práxis em saúde. A natureza como fonte de vida e 
relacionamento da dimensão ambiental à justiça social. Estudos socioeconômicos, 
políticos e históricos a partir da dimensão socioambiental, valorizando a 
participação, a cooperação, o senso de justiça e a responsabilidade da 
comunidade em contraposição às relações de dominação e exploração presentes 
na realidade atual. 

CARGA HORÁRIA: 50h + 10h APEC 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

PHILIPPI JUNIOR, Arlindo; ROMÉRO, Marcelo de Andrade; BRUNA, Gilda Collet 
(Ed.). Curso de gestão ambiental. 2. ed. São Paulo: Manole, 2014. 1 recurso 
online. ISBN 9788520443200. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520443200>. Acesso em: 15 
jan. 2019. 

BOFF, Leonardo. Saber cuidar: ética do humano, compaixão pela terra. 17. ed. 
Rio de Janeiro: Vozes, 2011.  

ALBUQUERQUE, José de Lima (Org.). Gestão ambiental e responsabilidade 
social: conceitos, ferramentas e aplicações. São Paulo: Atlas, 2009.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

PORTO, Marcelo Firpo. Saúde, ambiente e sustentabilidade. Rio de Janeiro: 
Fiocruz, 2006.  

RIBEIRO, Josina Maria Pontes; ARAÚJO-JORGE, Tânia Cremonini de; BESSA 
NETO, Vicente. Ambiente, saúde e trabalho: temas geradores para ensino em 
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saúde e segurança do trabalho no Acre, Brasil. Interface, v. 20, n. 59, 2016. p. 
1027-1039. Disponível em: 
<https://www.scielosp.org/article/ssm/content/raw/?resource_ssm_path=/media/as
sets/icse/v20n59/1807-5762-icse-20-59-1027.pdf>. Acesso em: 15 Jan. 2019. 

GOUVEIA, Nelson. Saúde e meio ambiente nas cidades: os desafios da saúde 
ambiental. Saude soc.,  São Paulo ,  v. 8, n. 1, p. 49-61,  Feb.  1999 .   Available 
from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
12901999000100005&lng=en&nrm=iso>. access on  15  Jan.  2019. 

SEIFFERRT, Mari Elizabete Bernardini. Sistemas de gestão ambiental (ISO 
14001) e saúde e segurança ocupacional (OHSAS 18001): vantagens da 
implantação integrada. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2010.  

DIAS, S. L. F. G. Consciência ambiental: um estudo exploratório sobre suas 
implicações para o ensino de administração. RAE-eletrônica. n. 1, v. 8, 2009 

 

OPTATIVA II -  

 

GESTÃO DA INFORMAÇÃO__________________________________________ 

EMENTA: Cultura informacional. Ambientes e fluxos de informação. Mapeamento 
de necessidades informacionais. Prospecção e monitoramento informacional. 
Métodos e técnicas de gestão da informação. Métodos e técnicas de gestão do 
conhecimento. Inteligência competitiva organizacional. 

CARGA HORÁRIA: 50h + 10h APEC 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

DE SORDI, José Osvaldo. Administração da informação: fundamentos e 
práticas para uma nova gestão do conhecimento. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 
1 recurso online. ISBN 9788502634824. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502634824>. Acesso em: 15 
jan. 2019. 

ROSINI, Alessandro Marco; PALMISANO, Angelo. Administração de sistemas 
de informação e a gestão do conhecimento. 2. ed. rev São Paulo: Cengage 
Learning, 2013. 1 recurso online. ISBN 9788522114672. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522114672>. Acesso em: 15 
jan. 2019. 

DANTAS, Edmundo Brandão. Gestão da informação sobre a satisfação de 
consumidores e clientes: condição primordial na orientação para o mercado. 
São Paulo: Atlas, 2014. 1 recurso online. ISBN 9788522489510. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522489510>. Acesso em: 15 
jan. 2019. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
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LESCA, H.; ALMEIDA, F. C. Administração estratégica da informação. Revista de 

Administração, São Paulo, v. 29, n. 3, p. 66-75, jul./set. 1994. 

RODRIGUES, Charles; BLATTMANN, Ursula. Gestão da informação e a 
importância do uso de fontes de informação para geração de conhecimento. 

Perspect. ciênc. inf.,  Belo Horizonte ,  v. 19, n. 3, p. 4-29,  Sept.  2014 .   
Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-
99362014000300002&lng=en&nrm=iso>. access on  15  Jan.  2019. 
PINTO, Luiz Felipe; ROCHA, Cristianne Maria Famer; MALLMANN, Camila Luzia. 
O uso de blogs como ferramenta de apoio à gestão em saúde no nível local. 

Ciênc. saúde coletiva,  Rio de Janeiro ,  v. 23, n. 10, p. 3287-3296,  Oct.  2018 .   
Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-
81232018001003287&lng=en&nrm=iso>. access on  15  Jan.  2019. 
CÂNDIDO, C. A.; VALENTIM, M. L. P.; CONTANI, M. L. Gestão estratégica da 
informação: semiótica aplicada ao processo de tomada de decisão. 

DataGramaZero, Rio de Janeiro, v. 6, n. 3, p. 1-16, jun. 2005. 
LESCA, H.; ALMEIDA, F. C. Administração estratégica da informação. Revista de 
Administração, São Paulo, v. 29, n. 3, p. 66-75, jul./set. 1994. 
 
 

GESTÃO EM SERVIÇOS DE FARMÁCIA________________________________ 

EMENTA: Compreensão da importância da gestão da farmácia integrada como 
atividade administrativa, em especial com área de administração de recursos 
materiais , na busca de redução de custos, na aquisição de medicamentos, 
fracionamento e manipulação de medicação, no combate ao desperdício com 
enfoque a padronização e importância a farmacovigilância. 

CARGA HORÁRIA: 50h + 10h APEC 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

MASTROIANNI, Patricia; VARALLO, Fabiana Rossi. Farmacovigilância para 
promoção do uso correto de medicamentos. 1. ed. Porto Alegre: Artmed, 2013. 
1 recurso online. ISBN 9788582710029. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582710029>. Acesso em: 15 
jan. 2019. 

JULIANI, Roberta Guimarães Maiques. Organização e funcionamento de 
farmácia hospitalar. São Paulo: Érica, 2014. 1 recurso online. ISBN 
9788536521176. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536521176>. Acesso em: 15 
jan. 2019. 

GOMES, Maria José Vasconcelos de Magalhães; REIS, Adriano Max Moreira. 

Ciências farmacêuticas: uma abordagem em farmácia hospitalar. São Paulo: 
Atheneu, 2011.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
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FERREIRA, Anderson de Oliveira. Guia prático da farmácia magistral. 3. ed. São 

Paulo: Pharmabooks, 2008. v. 1 .  

MAGARINOS-TORRES, Rachel; PEPE, Vera Lucia Edais; OSORIO-DE-CASTRO, 

Claudia Garcia Serpa. Estruturação da assistência farmacêutica: plano de ação 

para a seleção de medicamentos essenciais. Cad. saúde colet.,  Rio de Janeiro ,  

v. 21, n. 2, p. 188-196,  jun.  2013 .   Disponível em 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-

462X2013000200014&lng=pt&nrm=iso>. acessos em  16  jan.  2019.  

SOUZA, L. S.; PORTO, J. G.; LYRA JUNIOR, D. P. Avaliação da estrutura e dos 

processos da organização e gestão da assistência farmacêutica em município do 

estado de Sergipe. Revista de Ciências Farmacêuticas Básica e Aplicada, v. 

32, n. 3, 2011. p. 403-410. Disponível em: 

<http://200.145.71.150/seer/index.php/Cien_Farm/article/viewFile/1493/1185>. 

Acesso em: 16 Jan. 2019. 

GUARESCHI, Ana Paula Dias França; CARVALHO, Luciane Vasconcelos Barreto 

de; SALATI, Maria Inês. Medicamentos em enfermagem, farmacologia e 

administração. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. 1 recurso online. ISBN 

9788527731164. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788527731164>. Acesso em: 15 

jan. 2019. 

CIPRIANO, Sonia Lucena; PINTO, Vanusa Barbosa; CHAVES, Cleuber Esteves. 

Gestão estratégica em farmácia hospitalar: aplicação prática de um modelo de 

gestão para qualidade. São Paulo: Atheneu, 2009.  

 

GESTÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE III_________________________________ 

EMENTA: Permitir ao aluno por meio de visitas técnicas realizar a aplicação 

conceitual dos conhecimentos adquiridos. Estudo e análise das relações étnico-
raciais: importância da diversidade cultural existente no País e sua influência no 
comportamento social; História e cultura Afro-brasileira, Africana e Indígena. 
Políticas de Saúde pública no Brasil. 

CARGA HORÁRIA: 50h + 10h APEC 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

BARSANO, Paulo Roberto et al. Biossegurança: ações fundamentais para 
promoção da saúde. São Paulo: Érica, 2014. 1 recurso online. ISBN 
9788536510996. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536510996>. Acesso em: 16 
jan. 2019. 
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MALAGÓN-LONDOÑO, Gustavo; GALÁN MORERA, Ricardo; PONTÓN 
LAVERDE, Gabriel. Administração hospitalar. Tradução de Antonio Francisco 
Dieb Paulo; Revisão de Maria de Fátima Azevedo. 3.ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2010.  

BORBA, Valdir Ribeiro. Marketing de relacionamento para organizações de 
saúde. São Paulo: Atlas, 2007. 1 recurso online. ISBN 9788522470273. 
Disponível em: <http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522470273>. 
Acesso em: 16 jan. 2019. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

SELLES, Alice; MINADEO, Roberto. Marketing para serviços de saúde: um 
manual de talento e bom senso. Rio de Janeiro: Cultura Médica, c2006.  

MERHY. E. ;ONOCKO. R. Agir em saúde: um desafio para o público. 3. ed. São 

Paulo: Hucitec, 2007.  

BARBIERI, José Carlos. Logística hospitalar: teoria e prática. 3. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2017. 1 recurso online. ISBN 9788547219741. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788547219741>. Acesso em: 2 

jan. 2019.  

FREIRE, Caroline; ARAÚJO, Débora Peixoto de. Política nacional de saúde: 
contextualização, programas e estratégias públicas sociais. São Paulo: Érica, 
2015. 1 recurso online. ISBN 9788536521220. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536521220>. Acesso em: 2 
jan. 2019. 

PEREIRA, Maria Eveline de Castro, et al. A estruturação do Programa de 
Capacitação Profissional de Biossegurança no contexto do Projeto de 
Modernização da Gestão Científica do Instituto Oswaldo Cruz. Saúde e 
sociedade, São Paulo, v. 19, n. 2, p. 440-448., jun. 2010. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
12902010000200019&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt>. Acesso em: 16 jan. 2019. 

DORNELAS, José. Empreendedorismo: transformando ideias em negócios. 6. 

ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2016. 1 recurso online. ISBN 9788597005257. 

Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597005257>. 

Acesso em: 2 jan. 2019.  

ADIC V - PROJETO INTEGRADOR V___________________________________ 

EMENTA: As atividades de Diversificação e inovação Curricular - ADIC estão 

fundamentadas na resolução nº 7, de 18 de dezembro de 2018 – MEC - CNE e 
utiliza a metodologia de Pedagogia de projetos, que propicia uma aprendizagem 
significativa e a interação com a comunidade interna e  externa, seja entre as 
instituições ou setores sociais por meio da produção e da aplicação de 
conhecimentos articulados com a iniciação cientifica e a extensão auxiliando a 
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formação integral dos estudantes e oportunizando aos alunos as atividades 
extensionistas, de responsabilidade social, de  interdisciplinaridade, de política 
educacional, cultural, científico, tecnológico e a inovação através da  abordagem 
de temas contemporâneos, auxiliando na formação global e na aprendizagem 
conceitual, atitudinal, procedimental. 

São definidos temas para cada semestre de acordo com a transformação social e 
necessidade das turmas, que devem ser práticas exitosas ou inovadoras 
apontadas pelo NDE e Colegiado de curso que serão objeto de um projeto para  
instituir ações  de acordo com as necessidades da sua comunidade acadêmica, ou 
raras na região, no contexto educacional ou no âmbito do cursos. Podendo ser: 
programas e ações comunitárias, projetos de intercambio e de ajuda mútua, 
cursos e oficinas promoção de eventos e   prestação de serviços a comunidades. 

CARGA HORÁRIA: 20h + 80h prática 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BRASIL. Instrumento de avaliação de cursos de graduação | presencial e A 
distância Reconhecimento | Renovação de Reconhecimento, 2017. Disponível em: 
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_cursos_graduacao/instru
mentos/2017/curso_reconhecimento.pdf 

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 6. ed. Rio de Janeiro: 
Atlas, 2017. 1 recurso online. ISBN 9788597012934. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597012934>. Acesso em: 19 
nov. 2018 

MARCONI, Marina de Adrade; LAKATOS, Eva Maria. Técnicas de pesquisa. 8. 
ed. São Paulo: Atlas, 2017.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

APOLINÁRIO, Fabio. Dicionário de metodologia científica: um guia para a 
produção do conhecimento científico. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2011. E-book. (1 
recurso online). ISBN 9788522466153. Disponível em: 
http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522466153. Acesso em: 10 
dez. 2019. 

KOLLER, Silvia H.; COUTO, Maria Clara P. de Paula; HOHENDORFF, Jean Von. 
Manual de produção científica. Porto Alegre: Penso, 2014. 1 recurso online. 
ISBN 9788565848909. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788565848909>. Acesso em: 16 
out. 2018.  

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de 
metodologia científica. 8. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2017. 1 recurso online. ISBN 
9788597010770. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597010770>. Acesso em: 19 
nov. 2018. 

RUIZ, João Álvaro. Metodologia científica: guia para eficiência nos estudos. 6. 
ed. São Paulo: Atlas, 2011. 
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SANTOS, Pedro António dos; KIENEN, Nádia; CASTIÑEIRA, Maria Inés. 

Metodologia da pesquisa social: da proposição de um problema à redação e 
apresentação do relatório. São Paulo: Atlas, 2015. E-book. (1 recurso online). 
ISBN 9788522494156. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522494156. Acesso em: 10 
dez. 2019. 
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6º PERIODO  

DISCIPLINAS C. H Teórica 

Acreditação Hospitalar 60 

Auditoria e Faturamento Hospitalar no Sistema de Saúde 60 

Comportamento Organizacional 60 

Gestão de Contratos e Convênios 60 

LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais 60 

ADIC VI - Projeto Integrador VI 100 

Total  400 

 

ACREDITAÇÃO HOSPITALAR________________________________________ 

EMENTA: Conceitos de qualidade e produtividade pela NBR/ISO 8000:2000, 

história da acreditação no mundo. O sistema brasileiro de acreditação. Modelos de 
Instituições de Saúde que são acreditadas em diferentes níveis. A comissão 
Brasileira de Acreditação (CBA). Sistemas de saúde de outros países e a 
contribuição da acreditação na segurança e qualidade dos serviços prestados. 

CARGA HORÁRIA: 50h + 10h APEC 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

CAMPOS, Vicente Falconi. TQC: controle da qualidade total (no estilo japonês). 9. 
ed. Nova Lima, MG: Falconi, 2014.  

COUTO, R. C; PEDROSA, T. M. G. Hospital: acreditação e gestão em saúde. 2. 
ed. São Paulo: Cultura, 2007.  

PALADINI, Edson Pacheco. Gestão da qualidade: teoria e prática. 3. ed. São 
Paulo: Atlas, 2012. 1 recurso online. ISBN 9788522494644. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522494644>. Acesso em: 28 
dez. 2018.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Qualidade total em serviços: conceitos, 

exercícios, casos práticos. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 1 recurso online. ISBN 

9788522483105. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522483105>. Acesso em: 28 

dez. 2018.  

NOVAES, Humberto de Moraes. O processo de acreditação dos serviços de 

saúde. Revista de administração em saúde, São Paulo, v. 9, n. 37, p. 133-140., 
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out./dez. 2007. Disponível em: <http://ses.sp.bvs.br/lildbi-

textos/docsonline/get.php?id=1697>. Acesso em: 16 Jan. 2019. 

MANUAL brasileiro de acreditação. Brasília: Organização nacional de 

acreditação, 2010. 2 v. (Coleção manual brasileiro de acreditação, I).  

WOOD Jr, T, URDAN, F. T. Gerenciamento da qualidade total: uma revisão crítica. 

São Paulo: Revista de administração de empresas. Fundação Getúlio Vargas, 

v. 34, n. 6, p. 46 - 59, nov./dez. 94. Disponível em: 

<http://rae.fgv.br/sites/rae.fgv.br/files/artigos/10.1590_S0034-

75901994000600006.pdf>. 

FELDMAN, L.B.; GATTO, M.A.F., CUNHA, I, C.K.O .História da evolução da 

qualidade hospitalar: dos padrões a acreditação. ACTA paulista de enfermagem. 

São Paulo: [s.n.], 2005-. v. 18, n. 2, abr./jun. 2005. 

 

AUDITORIA E FATURAMENTO HOSPITALAR NO SISTEMA DE SAÚDE______ 

EMENTA: Conceitos e legislação. Implicações ético-profissionais da auditoria. 

Normas Técnicas de Auditoria. Papel e importância da auditoria nas organizações 
e na sociedade. Conduta ética. Redução do desperdício de recursos. Tabelas de 
honorários, materiais e medicamentos. Órteses, Póteses e Material Especiais 
(OPME). RDC 59 e a rastreabilidade de materiais e medicamentos. Resolução Nº 
3/CEMED, Glosas e relatórios. 

CARGA HORÁRIA: 50h + 10h APEC 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

MAFFEI, José. Curso de auditoria: introdução à auditoria de acordo com as 
normas internacionais e melhores práticas. São Paulo: Saraiva, 2015. 1 recurso 
online. ISBN 9788502627659. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502627659>. Acesso em: 16 
jan. 2019. 

ATTIE, William. Auditoria: conceitos e aplicações. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 
1 recurso online. ISBN 9788522478606. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522478606>. Acesso em: 16 
jan. 2019. 

MOTTA, Ana Letícia Carnevalli; LEÃO, Edmilson; ZAGATTO, José Roberto. 

Auditoria médica no sistema privado: abordagem prática para organizações de 
saúde. São Paulo: Iátria, 2009.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

LOVERDOS, Adrianos. Auditoria e análise de contas médico-hospitalares. São 
Paulo: Sts, 1999.  
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ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Auditoria: um curso moderno e completo. 9. ed. 

Rio de Janeiro: Atlas, 2017. 1 recurso online. ISBN 9788597013801. Disponível 

em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597013801>. Acesso 

em: 16 jan. 2019. 

MIRANDA, Carlos Roberto; DIAS, Carlos Roberto. PPRA / PCMSO: auditoria, 

inspeção do trabalho e controle social. Rev. bras. saúde ocup.,  São Paulo ,  v. 

28, n. 105-106, p. 09-19,    2003 .   Disponível em 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0303-

76572003000100002&lng=pt&nrm=iso>. acessos em  16  jan.  2019.  

MARQUES, Sueli Maria Fernandes. Manual de auditoria de contas médicas. 

Rio de Janeiro: MedBook, 2015.  

MOTTA, Ana Letícia Carnevalli. Auditoria de enfermagem nos hospitais e 

operadoras de planos de saúde. 4. ed. São Paulo: Iátria, 2008.  

 

COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL________________________________ 

EMENTA: Conceituação de organização. Complexidade e especificidades das 

organizações de saúde, visando o entendimento dos componentes internos e 
externos: objetivos, tecnologia, divisão do trabalho, estrutura, poder, informação, 
cultura, liderança, inserção na sociedade, relações externas.  

CARGA HORÁRIA: 50h + 10h APEC 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

WAGNER, John A.; HOLLENBECK, Jonh R. Comportamento organizacional: 

criando vantagem competitiva. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2009.  

GRIFFIN, Ricky W.; MOORHEAD, Gregory. Comportamento organizacional: 

gestão de pessoas e organizações. São Paulo: Cengage Learning, 2016. 1 

recurso online. ISBN 9788522120970. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522120970>. Acesso em: 19 

nov. 2018. 

JOHANN, Sílvio Luiz. Comportamento organizacional: teoria e prática. São 

Paulo: Saraiva, 2013. 1 recurso online. ISBN 9788502212435. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502212435>. Acesso em: 19 

nov. 2018. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BERGAMINI, Cecília Whitaker. Psicologia aplicada à administração de 

empresas: psicologia do comportamento organizacional. 5. ed. Rio de Janeiro: 

Grupo GEN, 2015. 1 recurso online. ISBN 9788522498475. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522498475>. Acesso em: 19 
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nov. 2018. 

CHIAVENATO, Idalberto. Comportamento organizacional: a dinâmica do 

sucesso das organizações. 3. ed. São Paulo: Manole, 2014. 1 recurso online. 

ISBN 9788520447345. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520447345>. Acesso em: 19 

nov. 2018. 

KANAANE, Roberto. Comportamento humano nas organizações. 3. ed. Rio de 

Janeiro: Atlas, 2017. 1 recurso online. ISBN 9788597012873. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597012873>. Acesso em: 19 

nov. 2018. 

MARQUES, José Carlos. Comportamento organizacional. São Paulo: Cengage 

Learning, 2015. 1 recurso online. ISBN 9788522122660. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522122660>. Acesso em: 19 

nov. 2018. 

ROBBINS, Stephen P; JUDGE, Thimothy A; SOBRAL, Filipe. Comportamento 

organizacional: teoria e prática no contexto brasileiro. 14. ed. São Paulo: 

Prentice-Hall, 2010.  

SOTO, Eduardo. Comportamento organizacional: o impacto das emoções. São 

Paulo: Cengage Learning, 2011.  

 

GESTÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS______________________________ 

EMENTA: Elaboração e supervisão de contratos e convênios, gestão de 

contratos, compras e desenvolvimento de fornecedores. Técnicas de negociação. 
Aplicação da legislação vigente no objeto contratado. 

CARGA HORÁRIA: 50h + 10h APEC 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

SCAFF, Fernando Campos. Direito à saúde no âmbito privado: contratos de 
adesão, planos de saúde e seguro-saúde. São Paulo: Saraiva, 2010. 1 recurso 
online. ISBN 9788502139862. Disponível em: 
<http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502139862>. Acesso em: 3 
jan. 2019.  

AMATO NETO, João. Gestão estratégica de fornecedores e contratos: uma 
visão integrada. São Paulo: Saraiva, 2014. 1 recurso online. ISBN 
9788502220638. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502220638>. Acesso em: 16 
jan. 2019. 

LEWICKI, Roy J.; SAUNDERS, David M.; BARRY, Bruce. Fundamentos de 
negociação. 5. ed. Porto Alegre: AMGH, 2014. 1 recurso online. ISBN 
9788580553864. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580553864>. Acesso em: 16 
jan. 2019. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

SCAFF, Fernando Campos. Direito à saúde no âmbito privado: contratos de 

adesão, planos de saúde e seguro-saúde. São Paulo: Saraiva, 2010. 1 recurso 

online. ISBN 9788502139862. Disponível em: 

<http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502139862>. Acesso em: 16 

jan. 2019. 

BOBBIO, Norberto, 1909-2004. A era dos direitos. Celso Lafer. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2004.  

MAMEDE, Gladston; MAMEDE, Eduarda Cotta. Manual de redação de contratos 

sociais: estatutos e acordos de sócios. 4. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2017. 1 

recurso online. ISBN 9788597011579. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597011579>. Acesso em: 16 

jan. 2019. 

FILARDI, Fernando; FISCHMANN, Adalberto Américo. Estratégias de empresas 

para a base da pirâmide: técnicas e ferramentas para alcançar os clientes e 

fornecedores da nova classe emergente. São Paulo: Atlas, 2015. 1 recurso online. 

ISBN 9788522499465. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522499465>. Acesso em: 16 

jan. 2019. 

MARTINELLI, Dante Pinheiro. Negociação empresarial: enfoque sistêmico e 

visão estratégica. 2. ed. São Paulo: Manole, 2015. 1 recurso online. ISBN 

9788520448823. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520448823>. Acesso em: 3 

jan. 2019. 

 

LIBRAS – LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS_____________________________ 

EMENTA: Estudo dos pressupostos teóricos históricos, filosóficos, sociológicos, 

pedagógicos e técnicos da LIBRAS, a qual se constitui como sistema lingüístico da 
comunidade de pessoas surdas no Brasil, contribuindo para a formação do gestor 
hospitalar no contexto da educação inclusiva. Estudo e análise dos aspectos 
teóricos: explicitação da gramática; classificadores, parâmetros; datilologia. 
aplicação e desenvolvimento dos aspectos práticos; alfabeto; numerais; 
cumprimentos/saudações; família; profissões; localidades; vestuário;corpo 
humano; higiene; saúde/doenças; documentos; cômodos e objetos; calendário;  
substantivos; adjetivos; pronomes; verbos. 

CARGA HORÁRIA: 50h + 10h APEC 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

CAPOVILLA, F. C.; RAFAEL, W. D. Dicionário enciclopédico ilustrado trilíngue 
da língua de sinais brasileira. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 
2002.  

FRIZANCO, Mary Lopes Esteves; HONORA, Márcia. Livro ilustrado de língua 
brasileira de sinais: LIBRAS. São Paulo: Editora Ciranda Cultural, 2009.  

QUADROS, Ronice Muller de; KARNOPP, Lodenir Becker. Língua de sinais 
brasileira: estudos lingüísticos. Porto Alegre: Artmed, 2011. 1 recurso online. 
ISBN 9788536311746. Disponível em: 
<http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536311746>. Acesso em: 20 
nov. 2018.. 22EX 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

DICIONÁRIO virtual de apoio. Disponível em: 

<http://www.acessobrasil.org.br/libras/>. Acesso em: 27 jan. 2017. 

DICIONÁRIO virtual de apoio. Disponível em: 

<http://www.dicionariolibras.com.br/>. Acesso em: 27 jan. 2017. 

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DE LIBRAS – MEC/SEESP. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/seesp>. Acesso em: 27 jan. 2017. 

PIMENTA, Nelson; QUADROS, Ronice Muller de. Curso de libras. Rio de 

Janeiro: LSBvídeo, 1999. 2v.  

DINIZ, Margareth. Inclusão de pessoas com deficiência e/ou necessidades 

específicas: avanços e desafios. São Paulo: Autêntica, 2012. 1 recurso online. 

ISBN 9788565381543. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788565381543>. Acesso em: 28 

dez. 2018. 

 

ADIC VI - PROJETO INTEGRADOR VI__________________________________ 

EMENTA: As atividades de Diversificação e inovação Curricular - ADIC estão 

fundamentadas na resolução nº 7, de 18 de dezembro de 2018 – MEC - CNE e 
utiliza a metodologia de Pedagogia de projetos, que propicia uma aprendizagem 
significativa e a interação com a comunidade interna e  externa, seja entre as 
instituições ou setores sociais por meio da produção e da aplicação de 
conhecimentos articulados com a iniciação cientifica e a extensão auxiliando a 
formação integral dos estudantes e oportunizando aos alunos as atividades 
extensionistas, de responsabilidade social, de  interdisciplinaridade, de política 
educacional, cultural, científico, tecnológico e a inovação através da  abordagem 
de temas contemporâneos, auxiliando na formação global e na aprendizagem 
conceitual, atitudinal, procedimental. 

São definidos temas para cada semestre de acordo com a transformação social e 
necessidade das turmas, que devem ser práticas exitosas ou inovadoras 
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apontadas pelo NDE e Colegiado de curso que serão objeto de um projeto para  
instituir ações  de acordo com as necessidades da sua comunidade acadêmica, ou 
raras na região, no contexto educacional ou no âmbito do cursos. Podendo ser: 
programas e ações comunitárias, projetos de intercambio e de ajuda mútua, 
cursos e oficinas promoção de eventos e   prestação de serviços a comunidades. 

CARGA HORÁRIA: 20h + 80h prática 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BRASIL. Instrumento de avaliação de cursos de graduação | presencial e A 
distância Reconhecimento | Renovação de Reconhecimento, 2017. Disponível em: 
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_cursos_graduacao/instru
mentos/2017/curso_reconhecimento.pdf 

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 6. ed. Rio de Janeiro: 
Atlas, 2017. 1 recurso online. ISBN 9788597012934. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597012934>. Acesso em: 19 
nov. 2018 

MARCONI, Marina de Adrade; LAKATOS, Eva Maria. Técnicas de pesquisa. 8. 
ed. São Paulo: Atlas, 2017.   

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

APOLINÁRIO, Fabio. Dicionário de metodologia científica: um guia para a 
produção do conhecimento científico. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2011. E-book. (1 
recurso online). ISBN 9788522466153. Disponível em: 
http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522466153. Acesso em: 10 
dez. 2019. 

KOLLER, Silvia H.; COUTO, Maria Clara P. de Paula; HOHENDORFF, Jean Von. 
Manual de produção científica. Porto Alegre: Penso, 2014. 1 recurso online. 
ISBN 9788565848909. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788565848909>. Acesso em: 16 
out. 2018.  

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de 
metodologia científica. 8. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2017. 1 recurso online. ISBN 
9788597010770. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597010770>. Acesso em: 19 
nov. 2018. 

RUIZ, João Álvaro. Metodologia científica: guia para eficiência nos estudos. 6. 
ed. São Paulo: Atlas, 2011. 

SANTOS, Pedro António dos; KIENEN, Nádia; CASTIÑEIRA, Maria Inés. 

Metodologia da pesquisa social: da proposição de um problema à redação e 
apresentação do relatório. São Paulo: Atlas, 2015. E-book. (1 recurso online). 
ISBN 9788522494156. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522494156. Acesso em: 10 
dez. 2019. 
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DISCIPLINAS OPTATIVAS 
 

 

 

GESTÃO DO CONHECIMENTO_______________________________ 

EMENTA: Noção de Trabalho nas Organizações; A relação entre tecnologia e 
trabalho; Fundamentos da Gestão do Conhecimento; Aprendizagem nas 
Organizações; Noção de Competências; Tipos de competências: individuais, 
gerenciais e organizacionais; Gestão de Competências; Culturas e Valores 
Organizacionais na Gestão do Conhecimento; Capital Intelectual e Gestão de 
Competências; Inteligência Organizacional e competitividade. 

CARGA HORÁRIA: 50h + 10h APEC 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

TAKEUCHI, Hirotaka; NONAKA, Ikujiro. Gestão do conhecimento. Porto Alegre: 
Bookman, 2008. 1 recurso online. ISBN 9788577802296. Disponível em: 
<http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788577802296>. Acesso em: 21 
nov. 2018 

FLEURY, Maria Tereza Leme; OLIVEIRA JUNIOR, Moacir de Miranda (Org.). 

Gestão estratégica do conhecimento: integrando aprendizagem, conhecimento 
e competências. São Paulo: Atlas, 2011. 1 recurso online. ISBN 9788522468300. 
Disponível em: <http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522468300>. 
Acesso em: 21 nov. 2018. 

DRUMMOND, Rivadávia Correa. Gestão do conhecimento em organizações: 
proposta de mapeamento conceitual integrativo. São Paulo: Saraiva, 2008. 1 
recurso online. ISBN 9788502117211. Disponível em: 
<http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502117211>. Acesso em: 21 
nov. 2018. 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

FAZARD, Pierre. O inovador modelo japonês de gestão do conhecimento. 
Porto Alegre: Bookman, 2011. 1 recurso online. ISBN 9788577806195. Disponível 
em: <http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788577806195>. Acesso em: 
21 nov. 2018. 

PORTER, Michael E. Vantagem competitiva: criando e sustentando um 
desempenho superior. Rio de Janeiro: Elsevier, c1989. xix, 512 p., il. ISBN 
8570015585.  

REZENDE, Denis Alcides. Inteligência organizacional como modelo de gestão 
em organizações privadas e públicas: guia para projetos de Organizational 
Business Intelligence - OBI. São Paulo: Atlas, 2015. 1 recurso online. ISBN 
9788597001440. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597001440>. Acesso em: 21 
nov. 2018. 
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ROSINI, Alessandro Marco; PALMISANO, Angelo. Administração de sistemas 
de informação e a gestão do conhecimento. 2. ed. rev São Paulo: Cengage 
Learning, 2013. 1 recurso online. ISBN 9788522114672. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522114672>. Acesso em: 21 
nov. 2018. 

VASCONCELOS, Isabella F. Gouveia de; MASCARENHAS, André Ofenhejm. 

Organizações em aprendizagem. São Paulo: Cengage Learning, 2014. 1 recurso 
online. (Debates em administração). ISBN 9788522108251. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522108251>. Acesso em: 21 
nov. 2018. 
 

 

COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL_____________________________ 

EMENTA: Estudo das possibilidades da linguagem oral e escrita, por meio de 
textos direcionados a área da gestão empresarial. Teoria da comunicação. 
Funções da linguagem. Teoria da informação e sua aplicabilidade no segmento 
empresarial. Leitura e interpretação de textos acadêmicos e técnico-científicos. 
Tipologia textual: estrutura e funcionamento. Coesão e coerência textual. Correção 
gramatical. Reforma ortográfica. Comunicação empresarial. 

Carga Horária: 100h 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

TOMASI, Carolina; MEDEIROS, João Bosco. Comunicação empresarial. 4. ed. 
São Paulo: Atlas, 2014. 1 recurso online. ISBN 9788522487677. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522487677>. Acesso em: 29 
dez. 2018.  

FERREIRA, Patricia Itala; MALHEIROS, Gustavo. Comunicação empresarial: 
planejamento, aplicação e resultados. São Paulo: Atlas, 2016. 1 recurso online. 
ISBN 9788597007268. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597007268>. Acesso em: 29 
dez. 2018. 

FRANÇA, Ana Shirley. Comunicação escrita nas empresas: teorias e práticas. 
São Paulo: Atlas, 2013. 1 recurso online. ISBN 9788522477586. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522477586>. Acesso em: 14 
nov. 2018. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

KOCH, Ingedore Villaça. Texto e coerência.13. ed. São Paulo: Contexto, 2011. 

BECHARA, E. Moderna gramática portuguesa. 37. ed. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 2011.  

FLATLEY, Marie; RENTZ, Kathryn; LENTZ, Paula. Comunicação empresarial. 2. 
ed. Porto Alegre: AMGH, 2015. 1 recurso online. (Série A). ISBN 9788580554588. 
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Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580554588>. 
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ANEXO C – 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 maio 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 

 

 

O Presidente do Conselho Superior, aqui representado pelo Diretor Geral da Faculdades 

LS, considerando a necessidade de regulamentação dos Núcleos Docentes Estruturantes 

e, no uso das atribuições legais previstas no Regimento Geral , após aprovação do 

conselho, edita a seguinte:  

 

 

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;  
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IV - promover formas de incentivo ao desenvolvimento de atividades de pesquisa 

e extensão oriundas de necessidades da graduação, de exigências do mercado de 

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;  
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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.  

 

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. 
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§ 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.  

 

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 
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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.  

§ 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.  
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§ 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;  

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.  
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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.  

 

Art. 15  Este Regulamento entra em vigor nesta data, revogadas as disposições 

em contrário.  

Brasília, 06 maio de 2016.  

 

 

LUIZ ANTÔNIO DE FRANÇA 

Presidente do Conselho Superior 
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ANEXO D – 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 

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, nomeado pelo coordenador de curso. 

III - um representante do corpo discente, indicado pelos seus pares, com mandato 

de um ano, sem direito a recondução, nomeado pelo coordenador de curso. 

 

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; 

g) decidir as questões de ordem; 
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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. 

§ 2º Em caso de urgência, a critério do Presidente do Colegiado, a convocação 

pode ser feita com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 

§ 3º 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; 

d) leitura, discussão e votação dos pareceres relativos aos requerimentos 

incluídos na pauta; 
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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, 20 de novembro 

2014 

 

 

 

LUIZ ANTÔNIO DE FRANÇA 

Presidente do Conselho Superior 
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ANEXO E – 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  
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Parágrafo único. Poderá haver um suplente para cada membro titular, que o 

substituirá nos casos de ausência justificada. 

 

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.  
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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. 

 

  

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;  
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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. 

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 F - 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 
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estudantes e administração, em conformidade com o Regimento interno, visando 

alcançar os seguintes objetivos: 

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: 
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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; 

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.  



259 
 

 

 

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). 

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). 
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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. 

                         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.  
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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; 

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; 
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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; 

§ 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. 
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                         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; 

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, 
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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: 

 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; 
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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 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. 
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§ 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. 

 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. 

 

 

LUIZ ANTÔNIO DE FRANÇA 

Presidente do Conselho Superior 
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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: 
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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. 

 

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  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: 
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          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  .......... 

_____________________________ 
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: 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

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, 
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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: 

 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 
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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: 

 

 

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      ,       
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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 

 

 

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  
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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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 
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          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. 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:  
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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. 

 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. 
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ANEXO G - SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ACADÊMICO 

 

RESOLUÇÃO Nº 04/2019 
 

REGULAMENTO DE SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ACADÊMICO 
 
O Diretor Executivo da 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 SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ACADÊMICO, 
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,  09 de julho de 2019. 
  
 
  
 
 
 
 
 

____________________________________ 

    Luiz Antonio de França 

 Presidente do Conselho Superior 
 
 
 
 

 

RESOLUÇÃO Nº 04/2019, 09 DE JULHO DE 2019. 
 

REGULAMENTO DE SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO 
ACADÊMICO 
      
 
 
  O 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: torna público o regulamento de sistema de 
avaliação do desempenho acadêmico dos discentes  dos cursos de graduação da 
Faculdade LS. 

I - Processo de Avaliação: 
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Art. 1º. Estabelecer critérios e normas para a avaliação de desempenho 

acadêmico dos alunos dos cursos de graduação da Faculdade LS. 

Parágrafo único – Esta resolução não se aplica às disciplinas práticas e de 
pesquisa, tais como: Estágios Supervisionados, Estágios de Prática Jurídica e de 
Saúde, Atividades Diversificadas de Inovação Curricular – ADIC Trabalho de 
Conclusão de Curso, Práticas Pedagógicas, Projetos Integradores e outros, cuja 
avaliação será alvo de regulamentação própria em cada Curso. 

Art. 2º.  O processo de avaliação da aprendizagem dos acadêmicos deverá ser 

orientado pelos critérios e procedimentos definidos pela Instituição e realizados 
pelos docentes, tais como:  

§ 1º Os critérios para aprovação na disciplina são baseados em: frequência e 
notas que comprovem a aprendizagem correspondente a 75% (setenta e cinco por 
cento) das aulas e demais atividades acadêmicas e médias finais iguais ou 
superiores a 6,0 (seis).  

§ 2º Devem constar do plano de ensino da disciplina o detalhamento das 
avaliações: tipo, forma e periodicidade, em consonância com esta Resolução. 
§ 3º Os critérios de avaliação, utilizados no processo avaliativo devem ser  claros 
no Plano de Ensino e Aprendizagem, sendo necessária sua apresentação 
Coordenação do Curso, na  primeira semana de cada semestre letivo, 
disponibilizados no sistema acadêmico do aluno, na primeira semana de aula, e 
apresentado aos alunos na primeira aula de cada disciplina, no inicio de cada 
semestre letivo. 
 

Art. 3º. A avaliação do desempenho acadêmico 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: Iniciação Científica, extensão, seminários, 
simpósios, congressos, monitoria e demais atividades de cunho pedagógico. 

 
 

II - Quantitativo de avaliações e cálculos de Média Semestral  
 

Art. 4º. O processo de avaliação dos discentes deverá ser composto de 02 (duas) 
avaliações, conforme previsto no calendário de atividades dos cursos e no 
calendário letivo.   

Art. 5º. A frequência às aulas e demais atividades acadêmicas, permitida apenas 

aos alunos matriculados, é obrigatória, vedado o abono de faltas.  

Parágrafo Único - Independente dos demais resultados obtidos é considerado 
reprovado na disciplina o aluno que não obtiver frequência mínima de 75% 
(setenta e cinco por cento) das aulas e demais atividades programadas.  
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Art. 6º. A Média Semestral (MS) do aluno, para fins de registro acadêmico, 

representa o desempenho durante o semestre letivo na disciplina e será obtida 
mediante o cálculo de uma média final das 02 (duas) avaliações (A1 e A2) 
realizadas durante o semestre na seguinte composição: 

 

MS = (1ª Avaliação) + (2ª Avaliação) 

2 

 
§ 1º A 1ª avaliação deverá ser realizada, em todos os cursos e semestres até o 
10º encontro de aulas e a 2ª avaliação até o 20º encontro de aulas, conforme  
previsto no calendário letivo supervisionado pela coordenação de cada curso. 
 
§ 2º As avaliações (A1 e A2), deverão ser composta de: trabalhos, seminários, 
relatórios,  atividades em grupo, provas práticas e duas  provas escritas dos 
conteúdos ministrados, conforme previsto  no plano de ensino e da aprendizagem. 

 
§ 3º O valor atribuído às atividades práticas e a prova dos conteúdos ministrados 
deverá concentrar-se na frequência de 40 e 60% a 20 e 80%, respectivamente. 
Isto é, nenhuma atividade prática poderá exceder entre 20% e 40% da nota 
atribuída a cada processo avaliativo, nem a prova dos conteúdos ministrados 
poderá ser inferior a 60% e 80%. 

Art. 7º. Considera-se aprovado na disciplina o aluno que tenha cumprido a 

exigência de frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) e obtido Média 
Semestral (MS) na disciplina  igual ou superior a 6,0 (seis), resultante da média 
ponderada das 02 (duas) avaliações aplicadas no decorrer do semestre letivo. 

 

III- Valor e tipos de questões 

Art. 8º. A prova deve conter questões objetivas e subjetivas. 

Parágrafo Único: O número de questões e a valoração da prova deve concentrar-
se na frequência de 80% e 20% , ou seja a prova deve conter de 20% a 80% de 
questões objetivas ou subjetivas e o valor das questões devem acompanhar esta 
frequência. 
 

 

IV -  Divulgação de Resultados: 
 

Art. 9º. O Professor deverá disponibilizar, por meio da pauta acadêmica eletrônica, 
os resultados das avaliações realizadas pelos alunos, dentro do prazo de 15 
(quinze) dias, após a data da realização de cada avaliação. 

Parágrafo Único: O registro, na pauta eletrônica, do desempenho acadêmico 
parcial ou final do aluno, que compreende frequência e nota da aprendizagem é 
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de responsabilidade do Professor, devendo ser entregue na coordenação do 
curso, no padrão estabelecido pela Instituição e na data definida no Calendário 
Acadêmico da Faculdade LS. 

 

IV - Provas de Exame Final 

Art. 10º. As provas de Exame Final seguem as mesmas orientações das avalições 

A1 e A2. 

§ 1º Ao aluno que obtiver Média Semestral (MS) inferior a 6,0 (seis) e igual ou 
superior a 2,0 (dois) na disciplina, será dada a oportunidade de realizar uma Prova 
Final (PF), ainda no respectivo semestre letivo, para demonstrar o seu 
conhecimento sobre a disciplina. 
§ 2º A Prova Final é a última oportunidade de avaliação na disciplina para o aluno. 

§ 3º Não haverá segunda chamada para o aluno que faltar no dia da aplicação da 
Prova Final. 

§ 4º A Prova Final deverá ser uma única avaliação escrita, individual e sem 
consulta, no valor de 10,0 (dez) pontos. 

§ 5º O aluno com direito à Prova Final será aprovado quando obtiver nota igual ou 
superior a 6,0 (seis) na Média Final (MF), que será resultante da média aritmética 
entre a média semestral (MS) e a nota da Prova Final (PF). Assim:  

 

MF = MS + PF 

                                                                             2 

 

VI - Segunda chamada (A1 E A2) 
 

Art. 11. Em conformidade com o Regimento Geral da Faculdade LS, fica 
estabelecido que, será concedido, segunda chamada de prova para o aluno que 
deixar de realizar qualquer prova regular, mediante justificativa. 

§ 1º. O período de solicitação e de realização de prova de segunda chamada 
ficará estabelecido em calendário acadêmico.  

§ 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, após a 
aplicação da  avaliação, em datas estabelecidas no calendário acadêmico, 
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 Acadêmico. Para 
as demais avaliações (provas práticas e trabalhos) que não forem realizadas pelo 
aluno é atribuída a nota O (zero). 
 

I) convocações do Serviço Militar, devidamente comprovadas por atestado da 
unidade militar (Lei nº 4375, de 17.08.64); 
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II) internamento hospitalar do discente devidamente comprovado pelo hospital; 

III) acompanhamento hospitalar de emergência aos parentes de primeiro grau 
devidamente comprovado pelo hospital; 

IV) doença comprovadamente impeditiva do comparecimento, confirmada por um 
atestado médico, com Classificação Estatística Internacional de Doenças e 
Problemas Relacionados com a Saúde (CID) da doença, carimbo, data e 
assinatura do médico responsável pelo atendimento; 

V) até 03 (três) dias corridos de luto, a partir da data do atestado de óbito, 
referente ao falecimento de parentes em até terceiro grau, comprovado por 
correspondente atestado de óbito; 

VI) convocação judicial, policial ou assemelhado, devidamente comprovado; 

VII) convocação para eleições em entidades oficiais, devidamente comprovadas; 

VIII) casamento do aluno: até 03 (três) dias imediatamente posteriores ao evento; 

IX) nascimento de filho: mediante comprovação, se coincidir com o dia do 
nascimento; 
 

Art. 12. O aluno que deixar de se submeter à prova, ficará sem nota até a 
realização da segunda chamada. Não é permitido realização de segunda chamada 
para atividades práticas e trabalho. 

Art  13. A prova de segunda chamada terá o valor total de 10 pontos.  

Art.14. Para cada prova não realizada, o aluno deverá solicitar sua respectiva 
segunda chamada.  
 

Parágrafo Único: Não há 2ª chamada no formato de trabalho, seminários ou 
demais instrumentos de avaliação exceto a prova teórica escrita, bem como não 
há segunda chamada para a prova final. 
 

Art.  14.  Os casos excepcionais de isenção de taxas  serão avaliados pela 
Direção Acadêmica. 

Art . 15.  A solicitação de segunda chamada não abona a falta do aluno no dia da 
prova. 

Art. 16. Para a realização da prova de segunda chamada, o aluno deve 
apresentar ao professor a autorização pela secretaria acadêmica e financeiro 
carimbada e assinada. 

 

VII - Revisão e Recurso de prova 

Art. 17.  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, a revisão obedecerá as 
instruções constantes no folha de respostas. 
 

§ 1º. É de direito do aluno o recurso de provas, devendo este, ser solicitado na 
Secretaria Acadêmica, até 30 dias após o recebimento da prova,  com as devidas 
argumentações (anexo III ). 
 

§ 2º. 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). 
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Art. 18.  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. 
 
 

Art. 19 Os casos omissos serão tratados pela Coordenação do Curso, pelo 
Colegiado de Curso e Direção da Faculdade dependendo da sua complexidade. 

Art.20. - Esta Resolução passa a vigorar a partir do segundo semestre letivo de 
2019, revogando as disposições anteriores e a  resolução nº 03/2016 do 
CONSUP. 
 

 
Brasília, 09 de julho de 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

____________________________________ 

    Luiz Antonio de França 

 Presidente do Conselho Superior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

Súmula para o plano de Ensino 
 
 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ACADÊMICO 
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Não se aplica as disciplinas praticas regulamentação própria em cada Curso. 
 

● Estágios Supervisionados, 

● Estágios de Prática Jurídica e de Saúde,  

● Atividades Diversificadas de Inovação Curricular – ADIC, 

● Trabalho de Conclusão de Curso,  

● Práticas Pedagógicas, 

● Projetos Integradores  

 

NORMAS INSTITUCIONAIS PARA AVALIAÇÂO 
A avaliação do desempenho é realizada por disciplina, incidindo sobre a 
frequência e o aproveitamento. 
Denominação das avaliações: 

Avaliação 1 Avaliação2 

A1 A2 

 
Os resultados de avaliações e a nota final serão divulgados por meio de 
instrumentos próprios e expressos em notas na escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez). 
Valor atribuído as atividades de avaliação  (A1 e A2): 
Cada Curso poderá fixar a valorização das atividades avaliativas, respeitando a 
frequência definida abaixo: 

Avaliação  escrita  
Devem ser realizadas 02 avaliações escritas no semestre letivo em datas 
previstas no calendário letivo; 

● Frequência de 60% e 80%. Não deverá exceder a 80% da nota distribuída 

(8,0) pontos. 

Esta avaliação deve manter a frequência  entre  20% a 80% de questões 
subjetivas e/ou objetivas: 

Demais atividades avaliativas 

● Frequência de 20% e 40%. Não deverá exceder a 40% da nota (4,0 pontos) 

 

● trabalhos  

● estudos dirigidos  

● seminários 

● relatórios  

● atividades em grupo  

● provas práticas  

 
O aluno será considerado aprovado na disciplina, sem necessidade da avaliação 
final: 
Frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária 
da disciplina; 
Calculo: Média aritmética = Média semestral igual ou superior a 6,0 (seis). 

MS = (Avaliação 1 ) + (Avaliação 2) 
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2 

 
O aluno poderá realizar a avaliação final: 

● Frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento), 

● Média semestral: média igual ou superior a 2,0 (dois) na disciplina cursada. 

 A avaliação final será de todo o conteúdo ministrado  em cada disciplina, 
realizada  ao término do período letivo em  uma única avaliação escrita, individual 
e sem consulta, no valor de 10,0 (dez) pontos. 
Aprovação após a realização da avaliação final: 

● Média final igual ou superior a 6,0 (seis) pontos 

● Calculo: Média aritmética entre a média do semestre e a nota da avaliação 

final. 

MF = (Media Semestral ) + (Avaliação Final ) 

2 

 
O Curso através do seu NDE e Colegiado definirá a  valorização das avaliações. 

 
 
 
 
 

REQUERIMENTO: RECURSO DE PROVA 

Instruções: 
1) O recurso tem como objetivo a revisão da correção da prova, seja referente 
às questões indagadas na prova, seja na somatória da nota dada; 
2) Exponha  as questões uma a uma,  a resposta dada e a sua 
fundamentação teórica;  
3) Seja sucinto e objetivo, a fim de se evitar confusão ou embaraço  ao 
revisor, porém o recurso  pode conter fundamentação e o que não pode é fugir do 
que se respondeu  na questão na hora da prova, evitando correção do que foi 
respondido; 
4)   Recurso para Prova Discursiva deve conter a justificativa de recurso, em 
que deverá constar: argumentação lógica e consistente, elaborada pelo próprio 
aluno, relativa ao critério pleiteado para alteração de resultado para cada critério 
pleiteado, utilize uma página (justificativa de recurso) diferente; 

Atenção: 
1) O recurso deve ser individual; 
2) Alunos os que apresentarem argumentações e (ou) redações idênticas ou 
semelhantes não terão esses recursos respondidos; 
3) Será preliminarmente indeferido recurso extemporâneo, inconsistente, que 
não atenda às exigências constantes nesta instrução e(ou) fora de qualquer uma 
das especificações estabelecidas nos normativos Institucionais; 
4) É de responsabilidade exclusiva do aluno  o cumprimento de todas as 
exigências para interposição do recurso. 

Curso: 

E-mail:  
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Telefone: 

Disciplina:     

Período: 

Professora:  

 
ILMO. SR.  

Da Faculdade   LS. 

Eu,                                       venho a presença de Vossa Senhoria para interpor: 
RECURSO PARA  REVISÃO DE PROVA, conforme a seguir exposto: 
POSTO ISTO, 
REQUER A VOSSA SENHORIA: 

 
Termos em que 

Pede Deferimento. 
 
 

Brasília,_______de _________de ________________ 
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ANEXO H – REGULAMENTO DO PROJETO ADIC 

 
 

ATIVIDADES DE DIVERSIFICAÇÃO E INOVAÇÃO CURRICULAR - ADIC 

 

APRESENTAÇÃO 

 

Educar significa estimular o amplo desenvolvimento de todas as áreas do 

conhecimento que envolve os indivíduos, seja consigo, seja em sociedade. 

A educação deve evoluir e se adequar às demandas da sociedade, de forma 

prática e responsável. Partindo deste princípio, a Faculdade LS passa por um 

processo amplo de reestruturação dos currículos, tornando-os mais simples e 

eficientes. Como parte deste processo de estruturação, a revisão dos currículos dos 

cursos de Ensino Superior fortalecem nossas convicções educacionais. 

Apresentamos neste documento, parte da reestruturação a partir da inclusão 

das Atividades de Diversificação e Inovação Curricular – ADICS. 

Neste contexto a Faculdade LS, buscando atender as exigências 

educacionais do século XXI, propõe o projeto: Atividades de Diversificação e 

Inovação curricular – ADIC, visando oferecer um currículo inovador e diferenciado. 

As ADIC passam a integrar os componentes curriculares dos cursos 

superiores da Faculdade LS, com carga horária específica e serão entendidas 

como ações curriculares híbridas que estimulam o desenvolvimento dos 

conhecimentos por meio da promoção de quatro habilidades. 

 

 Saberes: Aplicação do conhecimento adquirido. 

 Atitudes: Internalização do Conhecimento. 

 Mudança de Comportamento. 

 Valores: direitos humanos, ética, justiça social e consciência ambiental e 

Étnica racial. 
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A base da proposta curricular das ADIC deve estar relacionada ao 

desenvolvimento de competências que são direitos essenciais a serem garantidos 

aos estudantes brasileiros como objetivo primordial da sua trajetória acadêmica. 

Sua metodologia deve ser clara e promover o desenvolvimento do 

pensamento crítico, criatividade, sensibilidade cultural, diversidade, comunicação, 

tecnologias e cultura digital, projeto de vida, argumentação, autoconhecimento, 

autocuidado, emoções, empatia, colaboração, autonomia, ética, diversidade, 

responsabilidade, consciência socioambiental e cidadania, entre outros aspectos 

importantes para a vida no século 21. 

 

PRESSUPOSTOS TEORICOS 

A proposta é fundamentada na resolução nº 7, de 18 de dezembro de 2018, 

que estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira e 

regimenta o disposto na Meta 12.7 da Lei nº 13.005/2014, que aprova o Plano 

Nacional de Educação - PNE 2014-2024 e da outras providências. E a partir dos 

pressupostos abaixo descritos no instrumento de avaliação do MEC, publicado em 

2017, tem a inovação como quesito primordial em todos os indicadores de 

avaliação do ensino Superior. Observa: 

Sobre práticas comprovadamente exitosas, inovadoras, diferenciadas e 

termos correlatos nos instrumentos de Avaliação de 2017:  

Inovação tecnológica: trata-se do processo de invenção, adaptação, 

mudança ou evolução da atual tecnologia, melhorando e facilitando a 

vida ou o trabalho das pessoas. Ação inovadora: relaciona-se com a 

adoção de práticas e procedimentos que oportunizem a criação ou o 

desenvolvimento de novos produtos ou idéias e permitam a melhoria de 

processos, apontando para ganhos de eficiência e para a adaptação 

inédita a situações que se apresentem.  

Práticas exitosas ou inovadoras: aquelas que a IES/Curso encontrou 

para instituir uma ação de acordo com as necessidades da sua 

comunidade acadêmica, seu PDI e seu PPC, tendo como consequência 

o êxito do objetivo desejado. Podem ser também inovadoras quando se 

constatar que são raras na região, no contexto educacional ou no 

âmbito do curso. Para isso, o Curso ou a IES podem se valer de 
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recursos de ponta, criativos, adequados ou pertinentes ao que se 

deseja alcançar.  

Prática comprovadamente exitosa: relaciona-se com a capacidade da 

IES de produzir práticas que, quando comparadas com outras práticas 

anteriores da própria IES/curso, pode-se perceber êxito atual quando 

comparado com a situação passada. Nesse contexto, cabe ressaltar a 

importância da documentação e geração de evidências que sustentem 

que tal prática é exitosa em relação à prática anterior.  

Aprendizagens diferenciadas: possui relação com o termo de prática 

exitosa. Uma aprendizagem diferenciada é diferenciada em relação a 

outras aprendizagens até então realizadas. Assim, a questão da 

diferença ou êxito caracteriza-se à luz de situação anterior, seja outra 

prática ou outras aprendizagens. Reforça-se à luz da lógica dos 

instrumentos que os atributos que mencionam diferenças, êxitos, 

inovações e conhecimento recente e inovador relacionam-se com algo 

que acontece atualmente em relação à algo que acontecia 

anteriormente. Na avaliação in loco, a IES/curso deve ter disponível as 

evidências que comprovem tais diferenças verificadas que podem 

caracterizar algo como inovador, diferenciado, exitoso ou recente. 

Algum atributo que se relacione com diferenças dentro da área 

profissional, por exemplo, deve ser demonstrado pela IES/curso em 

relação a outros curso e instituições em determinada área profissional. 

          

Nos indicadores abaixo as práticas inovadoras e exitosas são destaque: 

  

 As políticas institucionais de ensino, extensão e pesquisa. 

 A estrutura curricular. 

 Os conteúdos curriculares. 

 A metodologia. 

 O estágio curricular supervisionado. 

 As atividades complementares. 

 O apoio ao discente. 

 

Destacamos também: 

A inovação metodológica, segundo KÜLLER ( 2010): 
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A tecnologia não é por si só, a inovação. Isso porque ela está também 

ligada a metodologias e formas de interação pedagógica que levem cada um ao 

máximo de seu potencial de aprendizagem e desenvolvimento. A inovação 

implica, sim, a formação de cidadãos autônomos, críticos, interdependentes e pró-

sociais. Está relacionada à forma como a escola se organiza e como ela e o 

professor interagem com todos e com cada um, para que estejam presentes, para 

que participem no contexto educativo e para que tenham êxito no seu percurso 

de aprendizagem, independentemente de suas (d) eficiências, (in) capacidades ou 

(des) vantagens. 

As Tecnologias e metodologias ativas: 

Os métodos ativos têm um lugar insubstituível no desenvolvimento humano 

quando, por exemplo, implicam uma interação presencial entre as 

pessoas, aperfeiçoam a comunicação verbal e não-verbal existente entre elas, 

promovem climas de maior intimidade e reflexões aprofundadas e mais 

focalizadas num determinado aspecto a ser analisado. Já as tecnologias 

“encurtam as distâncias” ao permitirem uma relação interpessoal que não se limita 

ao espaço físico no momento presente, permitem a produção de símbolos e 

imagens que estimulam outras maneiras ou vias de comunicação, promovem 

visões mais panorâmicas sobre uma realidade e, além disso, dão visibilidade e 

amplificação ao que é produzido. 

Ou seja, as áreas do comportamento que são influenciadas pelos métodos 

ativos (a expressão oral e corporal, o movimento, a manipulação de objetos, a 

comunicação verbal e não-verbal etc.) não se sobrepõem àquelas em que atuam 

as tecnologias (a comunicação virtual, a informação multimodal, a criação ou a 

manipulação de ferramentas digitais etc.). 

No âmbito das tecnologias, propomos que, paralelamente à utilização dos 

recursos tecnológicos que dão retorno imediato aos problemas que os alunos 

estão solucionando, ou daqueles que permitem verificar em tempo real a evolução 

das tarefas (vide www.socrative.com), sejam promovidas também a cooperação e 

a tolerância, ou a capacidade de argumentação e o respeito à diversidade de 

opiniões dos colegas. 

 

http://diversa.org.br/tag/aprendizagem
http://diversa.org.br/tag/acessibilidade-comunicacional
http://www.socrative.com/
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DEFINIÇÃO DOS TERMOS 

 

Conforme o glossário do Instrumento de avaliação de 2017: 

Práticas exitosas ou inovadoras são aquelas que a IES/Curso encontrou 

para instituir uma ação de acordo com as necessidades da sua comunidade 

acadêmica, seu PDI e seu PPC, tendo como consequência o êxito do objetivo 

desejado. Podem ser também inovadoras quando se constatar que são raras na 

região, no contexto educacional ou no âmbito do curso. Para isso, o Curso ou a 

IES podem se valer de recursos de ponta, criativos, adequados ou pertinentes ao 

que se deseja alcançar. 

Segundo o dicionário Houaiss: 

Inovação: “ação ou efeito de inovar”, que por sua vez, pode  ser  definido  

como  “tornar  novo;  renovar,  restaurar”  e  “introduzir novidade; fazer algo como 

não era feito antes. 

Diversidade: Pluralidade; reunião do que contém vários e distintos 

aspectos, características ou tipos. Multiplicidade; conjunto diverso. 

Curricular: Relacionado a currículo, ao conjunto das disciplinas de um 

curso: disciplina curricular.  

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral: 

Implantar nos currículos dos cursos da Faculdade LS, a inovação e a 

diversidade educacional, implementando, organizando e sistematizando as 

diferentes ações já desenvolvidas institucionalmente. 

 

Objetivos específicos 

 Fomentar o ensino pautado em “novas” tecnologias, aos recursos digitais, 

às redes sociais, à realidade aumentada. 

 Unir, sistematizar e organizar documentalmente as atividades 

extracurriculares e de campo. 
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 Definir conteúdos, atividades e abordagens metodológicas que tratem a 

diversidade de forma transdisciplinar. 

 Participar de ações educativas que visam responsabilidade social e a 

sustentabilidade. 

 Desenvolver atitudes de respeito à diversidade étnica e racial. 

 Estimular a criatividade a partir de metodologias inovadoras e estruturas de 

avaliação diversificadas. 

 

 

IMPLANTAÇÂO 

 

Após a aprovação e alinhamento do projeto, sua implantação se dará ao 

início das atividades do 1º semestre de 2019, integrando gradativamente o 

currículo dos cursos superiores. 

 

METODOLOGIA: 

 

 Os Coordenadores deverão indicar um professor mediador que planejará 

com seus alunos as ações e atividades para o semestre, sempre sob a supervisão 

dos Coordenadores de Curso.  

 Os professores/mediadores terão 20 h/a para planejar, orientar e 

supervisionar as atividades da turma. 

 Os temas de cada curso/semestre serão definidos previamente pelos 

Coordenadores de Cursos. 

 Toda turma deverá estar envolvida na ADIC e elaborar um portfólio para 

registro e para avaliação, que poderá ser feito em pequenos grupos, ou 

coletivamente (1 portfólio por turma). 

 O portal do aluno será amplamente utilizado para troca de informações e 

orientações aos estudantes, bem como para inserção de instrumentos de 

avaliação. 
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 A Culminância dos projetos deverá ser planejada em calendário acadêmico, 

sempre após a realização das últimas avalições regulares do semestre, admitidas 

as peculiaridades de formação de cada curso. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

 Levantamento de todas as atividades realizadas na Faculdade LS. 

 Organização das atividades comuns e planejamento da realização e da 

culminância. 

 A equipe de gestão  acompanhará as atividades e os arquivos. 

 Focar no uso responsável e ético da tecnologia de forma estimulante, 

divertida e desafiadora. 

 Estimulo a análise dos pormenores através da leitura e da escrita; 

 Discussão e preparo para os estudantes lidar com a frustração. 

 Conciliação entre a rapidez e o desenvolvimento do pensamento crítico 

através das informações. 

 Promoção e aprofundamento da interação virtual. 

 Equilíbrio no tempo dedicado aos aparelhos digitais e as atividades 

expressivas da formação profissional. 

 

OPERACIONALIZAÇÃO  

 

Carga horária 

As ADIC deverão compor a carga horária equivalente a 20% do total de horas do 

curso. E serão distribuídas semestralmente com o cômputo de 100 h/a semestral. 

Para fins de entendimento, as ADIC serão consideradas uma disciplina por 

semestre, com o total de 100 h/a. 

A distribuição da carga horária deverá seguir os seguintes critérios: 

- 20 h/a presenciais de orientação, supervisão e avaliação. 

- 80 h/a de planejamento, desenvolvimento e produção de portfólio em Ambiente 

Virtual de Aprendizagem – AVA. 
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AVALIAÇÃO 

Os estudantes serão avaliados por meio de: 

 Avaliação 1 (A1) 

Instrumentos diversificados e inovadores: 5,0 PONTOS 

Discussões e interações no AVA: 5,0 PONTOS 

 

 Avaliação 2 (A2) 

Produção de Portfólio: 10 PONTOS 

 

O cálculo de notas dos estudantes será feito a partir da média aritmética 

entre as duas avaliações, conforme fórmula abaixo: 

 
 

A1 + A2 
= 10,0 PONTOS 

2 
 

 
REGISTRO 
 
 
Para fins de registro documental, em todas as ADICS deverão ser apresentadas 
as seguintes informações: 
 
1) Embasamento teórico do projeto:  
 

 

 
2) Contextualização das ações: 
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3) Registros 
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ANEXO I - PROJETO GESTÃO DE ESCRITÓRIO - INCUBADORA 

 
 

 

PROJETO GESTÃO DE ESCRITÓRIO - INCUBADORA 

 

Escolas de Negócios 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 dos cursos da Escola de Negócios Juntamente 

com o NDE do curso de Direito 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 gerência de escritório, com vistas a 

interdisciplinaridade e a formação prática 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 Gestão 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. 
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Segundo dados da Associação Nacional de Entidades Promotoras de 

Empreendimentos de Tecnologia Avançada – Anprotec. 

 

Uma incubadora de empresas pode ser definida, como uma organização 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 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 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 gestão 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: 
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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. 

1.1.1.1.1 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; 

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 

Tecnologia em Gestão Hospitalar, 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. 
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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. 

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. 

REFERÊNCIAS  
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ANEXO J – PROJETO TRANSVERSALIZAÇÃO 

 

 

 

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. 
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 A Faculdade LS, por meio do Projeto de  Transversalização, tem como propósito, 

o desenvolvimento das quatro aprendizagens essenciais, necessárias 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 
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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 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 
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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). 

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 e 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 
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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 (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 direitos, favorecendo sua organização e participação. Esses aspectos tornam-

se possíveis por meio do diálogo e de aproximações entre diferentes sujeitos 
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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 

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 
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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.  

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).  
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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.  

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 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, 
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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. 

  
 

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.   

 

TÍTULO:  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 
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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 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.  
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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”? 

 

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. 

 

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


317 
 

 

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. 

 

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. 
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TEMAS 

 

a) O MOVIMENTO INDÍGENA 

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 

 

c)  O NEGRO E O INDÍGENA 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.  
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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. 

 

 

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. 
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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 
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:  
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✔ Cartazes; 

✔ Convites; 

✔ Meios eletrônicos de divulgação. 

 

INFÂNCIA DE SUCESSO:  FINNAR KIDS 

 

ENQUANTO VOCÊ VIAJA PELO MUNDO DO ARTESANATO, SEU FILHO FAZ 
ARTE, COM CONSCIÊNCIA E SAÚDE 

 
 

 

LS QUE VALORIZANDO SEU FUTURO. 
 
 

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. 
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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. 

 

PROGRAMAÇÃO FINNAR KIDS 

13 a 22 de abril. 

Segunda a quinta: de 16h às 22h 

Sexta a domingo: de 10h às 22h 

 

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 
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⮚ Arranjo Físico  

⮚ Higiene 

⮚ Alimentação saudável 
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ANEXO K - REGULAMENTO DO PROJETO INTEGRADOR EM GESTÃO 

HOSPITALAR DA FACULDADE LS FACULDADE LS 

 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 26/2018 
 

                    
                        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 Projeto Integrador em Gestão Hospitalar  da Faculdade 
LS, considerando: 
 
a) O que dispõem o Projeto Desenvolvimento Institucional – PDI e o Projeto 

Pedagógico de Curso  - PPC da  Faculdade LS. 

                      
 
 
   Publique-se e cumpra-se. 

 
Brasília, 20 de setembro de 2018.  

 
 
 
 
 
 

LUIZ ANTÔNIO DE FRANÇA 

Presidente do Conselho Superior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



325 
 

 

ANEXO DA RESOLUÇÃO DO CONSUP, PUBLICADA PELO OFÍCIO DIR Nº. 
26/2018 

 

O Presidente do Conselho Superior, aqui representado pelo Diretor Geral da 
Faculdade LS, considerando a necessidade de regulamentar Regulamento do 
Projeto Integrador em Gestão Hospitalar da Faculdade LS e, no uso das 
atribuições legais previstas no Regimento Geral, após aprovação do conselho, 
edita a seguinte:  

 

Capítulo I 

DAS CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1o. O presente regulamento refere-se ao Projeto Integrador da Matriz 

Curricular 2018/1 do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar da 

Escola de Negócios da Faculdade LS. 

 

§ 1o A aprovação do aluno no Projeto Integrador é imprescindível para a obtenção 

do título de Tecnólogo em Gestão Hospitalar.  

 

§ 2o Todos os assuntos relacionados às atividades do Projeto Integrador deverão 

ser tratados e discutidos com o Núcleo Docente Estruturante – NDE e deliberados 

pela Coordenação de Curso em conjunto com o Colegiado de Curso. 

 

Art. 2o. O Projeto Integrador consiste em um componente curricular regido por 

este Regulamento que estabelece normas para a realização do Projeto Integrador.  

 

§ 1o O Projeto Integrador possibilita o relacionamento entre a área de atuação 

acadêmica e profissional do corpo discente e se efetivará por meio do projeto de 

intervenção, possibilitando vivenciar experiências promovidas na prática 

pedagógica, o que facilitará a articulação de competências e habilidades 

desenvolvidas no decorrer do curso.  

§ 2o O Projeto Integrador visa articular, por meio do pensamento complexo e 

sistêmico, os conhecimentos adquiridos no âmbito dos demais componentes 
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curriculares do Curso, oportunizando, deste modo, a capacidade pessoal de 

mobilizar e colocar em evidência conhecimentos, atitudes, habilidades e valores 

necessários para o desempenho de suas atividades profissionais na Gestão 

Hospitalar.  

§ 3o O Projeto Integrador incentiva a capacidade de aplicação dos conceitos e 

teorias estudadas durante o curso de forma integrada, proporcionando-lhe a 

oportunidade de confrontar as teorias estudadas com as práticas profissionais 

existentes, para consolidação de experiência e desempenho profissionais; 

contribui para o aperfeiçoamento do discente e a competência na solução de 

problemas; motiva o discente à elaboração de trabalhos por meio de metodologias 

adequadas; oportuniza a análise e a avaliação do objeto de estudo, culminando 

em possíveis soluções e/ou novas propostas, tendo em mente que a sociedade à 

qual o aluno pertence deve ser a principal beneficiaria pelo seu trabalho 

profissional; desperta o interesse pela pesquisa como meio para a resolução de 

problemas; estimula o espírito empreendedor, por meio da execução de projetos 

que levem ao aperfeiçoamento da Gestão Hospitalar; e estimula a construção do 

conhecimento coletivo, a interdisciplinaridade e a inovação. 

 

 

Capítulo II 

DOS OBJETIVOS DO PROJETO INTEGRADOR NO CURSO SUPERIOR DE 

TECNOLOGIA EM GESTÃO HOSPITALAR 

 

Art. 3o. O Projeto Integrador visa integrar os conhecimentos adquiridos com a 

prática organizacional, acadêmica, pedagógica e científica, promovendo a 

capacidade pessoal de articular, mobilizar e colocar em ação conhecimentos, 

atitudes, habilidades e valores necessários para o desempenho de atividades 

requeridas pela natureza específica do Curso e tem como objetivos:  

§ 1o Desenvolver nos discentes a capacidade de aplicação dos conceitos e teorias 

estudadas durante o curso de forma integrada, proporcionando-lhe a oportunidade 

de confrontar as teorias estudadas com as práticas profissionais existentes; 



327 
 

 

§ 2o Contribuir para o aperfeiçoamento da competência relacionada à solução de 

problemas organizacionais; 

§ 3o Qualificar o discente à elaboração de trabalhos acadêmicos por meio de 

metodologias adequadas; 

§ 4o Analisar, explicar e avaliar o objeto de estudo, culminando em possíveis 

soluções e/ou novas propostas, tendo em mente que a sociedade à qual o aluno 

pertence deve ser a principal beneficiaria pelo seu trabalho profissional; 

§ 5o Promover a inter-relação entre os diversos temas e conteúdos tratados 

durante o curso, contribuindo para a formação integral do discente; 

§ 6o. Desenvolver a capacidade de planejamento e disciplina para resolver 

problemas dentro das diversas áreas de formação; 

§ 7o  Despertar o interesse pela pesquisa como meio para a resolução de 

problemas; 

§ 8o Estimular o espírito empreendedor, por meio da execução de projetos que 

levem ao aperfeiçoamento da gestão Hospitalar; e 

§ 9o Estimular a construção do conhecimento coletivo, a interdisciplinaridade e a 

inovação. 

 

Capítulo III 

DA DEFINIÇÃO DO PROJETO DE CONSULTORIA  

 

Art. 4o A consultoria é definida como uma atividade que visa à investigação, 

identificação, estudo e solução de problemas gerais ou parciais, atinentes à 

estrutura, ao funcionamento e à administração de empresas e entidades privadas 

ou estatais. O serviço de consultoria oferecido ao cliente acontece por meio de 

diagnósticos e tem o propósito de levantar as necessidades do cliente, identificar 

soluções e recomendar ações de melhorias, especialmente na área da Gestão 

Hospitalar. 

 

Art. 5o A consultoria buscará conscientizar as empresas da importância da gestão 

e suas subáreas para o sucesso de suas atividades e mostrará as principais 

ferramentas disponíveis para o gerenciamento das finanças nas organizações.  O 
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aprendizado e a experiência contribuirão positivamente na formação do 

profissional de Gestão Hospitalar. 

 

Art. 6o O Projeto de Consultoria é uma exigência curricular na formação 

acadêmica e profissional do discente, consiste no desenvolvimento de um 

trabalho, cuja síntese e integração com a área de conhecimento resultem em um 

projeto de intervenção na realidade empresarial, área de Gestão Hospitalar. 

 

§1o O Projeto de Consultoria é uma metodologia contemplada no âmbito dos 

componentes curriculares ADIC V e ADIC VI, previstos no Projeto Pedagógico de 

Curso – PPC, em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) e 

o Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia. 

 

 §2o O Projeto caracteriza-se como uma atividade de promoção e 

desenvolvimento de iniciação científica e visa desenvolver a interdisciplinaridade 

ao estabelecer a integração dos conhecimentos desenvolvidos, de forma 

integrada, em todas as disciplinas constantes da matriz curricular do Curso 

Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar.  

Art. 7o O Projeto de Consultoria não está relacionado às atividades de estágios ou 

de Trabalho de Conclusão de Curso, pois consta somente como atividade prática 

e interdisciplinar no âmbito dos componentes curriculares específicos de Projeto 

Integrador. 

 

CAPÍTULO IV 

DA DURAÇÃO E REALIZAÇÃO DO PROJETO INTEGRADOR 

 

Art. 8o. No Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar as atividades do 

Projeto Integrador deverão totalizar, no mínimo, 200 horas e serão oferecidas no 

5º e 6º períodos do curso, assim distribuídas:  

 

a) Projeto Integrador V, com carga horária de 100 horas semestrais, no 5° 

período. 
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b)  Projeto Integrador VI, com carga horária de 100 horas semestrais, no 6º 

período. 

 

§ 1o O Projeto Integrador no Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar 

compreende ações de orientação (20h) e de campo/pesquisa (80h), organizadas 

da seguinte maneira: 

ETAPA CH 
Orientação 

CH  
Campo/pesquisa 

Resultado Final  

PROJETO 
INTEGRADOR V 

20h 80h Projeto de Consultoria 
I 

PROJETO 
INTEGRADOR VI 

20h 80h Projeto de Consultoria 
II 

 

Art. 9º. O Projeto de Consultoria será desenvolvido nas modalidades de 

consultoria e empreendedorismo por meio da elaboração de projetos interventivos, 

com propostas de inovação e melhorias no setor/empresa que o discente definir 

como objeto de estudo e análise. 

 

Art. 10º. O Projeto será desenvolvido de forma individual, sendo obrigatória a 

elaboração de dois projetos de intervenção pelo aluno ao longo do Curso Superior.  

 

§1o O primeiro Projeto será desenvolvido pelo discente no âmbito da disciplina 

ADIC V. 

 

§2o O segundo Projeto será desenvolvido no âmbito da disciplina ADIC VI. 

 

§3o Em cada Projeto o aluno deverá abordar uma das áreas da Gestão Hospitalar, 

não sendo permitido tratar da mesma área da Gestão Hospitalar nos dois Projetos 

de Consultoria. 

 

Art. 11º. A carga horária de pesquisa em campo será realizada presencialmente 

pelo aluno conforme cronograma (anexo B) de atividades que será elaborado pelo 

aluno e aprovado pelo professor orientador da disciplina. 
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§1o O professor orientador da disciplina deverá acompanhar a execução das 

atividades propostas no cronograma de pesquisa em campo durante o semestre 

letivo. 

 

§2o O cronograma da pesquisa em campo será validado, ao final do semestre 

letivo, pelo aluno e professor, com a assinatura de ambos, e deverá ser anexado 

ao Projeto de Consultoria. 

 

§3 º O cronograma de pesquisa em campo deverá totalizar a realização de, no 

mínimo, 200h/a de atividades de pesquisa no âmbito da empresa objeto de 

estudo, sendo 100 horas para cada disciplina de Projeto Integrador. 

 

 

Capítulo IV 

DAS ÁREAS DO PROJETO INTEGRADOR 

 

Art. 12º. O aluno deverá optar por uma área temática para elaboração do Projeto 

de Consultoria, considerando os temas de enfoque da Gestão Hospitalar, a saber: 

 

a) gerenciar processos de trabalho, sistemas de informação, recursos 

humanos, recursos materiais e financeiros em saúde.  

b) coordenar o planejamento estratégico das instituições de saúde.  

c) organizar fluxos de trabalho e informações.  

d) estabelecer mecanismos de controle de compras e custos.  

e) estruturar áreas de apoio e logística hospitalar.  

f) supervisionar contratos e convênios.  

g) gerenciar a qualidade dos serviços e os indicadores de desempenho na 

gestão de organizações de saúde.  

h) desenvolver programas de ampliação e avaliação de tecnologias em saúde.  

i) vistoriar, avaliar e elaborar parecer técnico em sua área de formação.  
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§ 1o O Projeto Integrador buscará conscientizar a organização da importância da 

gestão para o sucesso de suas atividades e mostrar as principais ferramentas 

disponíveis para o gerenciamento de processos relacionados à gestão de 

organizações na área da saúde. 

 

§ 2o O aprendizado e a experiência de pesquisa em campo contribuirão 

positivamente para a formação do futuro profissional em Gestão Hospitalar. 

 

§ 3º Em cada Projeto o aluno deverá abordar um dos temas/enfoque da Gestão 

Hospitalar, não sendo permitido tratar do mesmo tema nos dois Projetos de 

Consultoria. 

 

CAPÍTULO V 

DA ESTRUTURA E AVALIAÇÃO DO PROJETO DE CONSULTORIA  

 

Art. 13º.  Compreende atividade principal da disciplina Projeto de Consultoria a 

elaboração de um Projeto de Intervenção com a estrutura, a saber: 

 

1. Identificação da Organização 

1.1. Dados Oficiais  

1.2. Histórico 

1.3. Descrição do negócio, missão, visão e valores 

1.4. Descrição dos produtos e principais características 

1.5. Cenário mercadológico ou público alvo 

 

2. Diagnóstico Organizacional 

2.1. Levantamento e descrição detalhada das áreas da organização 

2.1.1. Estrutura Organizacional 

2.1.2.  Estrutura das Áreas  

2.1.2.1. Gerenciamento processos de trabalho 

2.1.2.2. Sistemas de informação 

2.1.2.3. Recursos humanos 
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2.1.2.4. Recursos financeiros em saúde 

2.1.2.5. Recursos materiais e apoio e logística hospitalar 

2.1.2.6. Controle de compras e custos  

2.1.2.7. Supervisão de contratos e convênios  

2.1.2.8. Gerenciamento da qualidade dos serviços e os indicadores de 

desempenho na gestão de organizações de saúde 

2.1.2.9. Programas de ampliação e avaliação de tecnologias em saúde 

2.2. Principais problemas detectados nas áreas da organização 

2.2.1.1. Gerenciamento processos de trabalho  

2.2.1.2. Sistemas de informação 

2.2.1.3. Recursos humanos 

2.2.1.4. Recursos financeiros em saúde 

2.2.1.5. Recursos materiais e apoio e logística hospitalar 

2.2.1.6. Controle de compras e custos  

2.2.1.7. Supervisão de contratos e convênios  

2.2.1.8. Gerenciamento da qualidade dos serviços e os indicadores de 

desempenho na gestão de organizações de saúde 

2.2.1.9. Programas de ampliação e avaliação de tecnologias em saúde 

 

3. Projeto de Intervenção 

3.1. Objetivos 

3.2. Público alvo 

3.3. Metas 

3.4. Metodologia 

3.5. Recursos (Humanos e Materiais) 

3.6. Cronograma  

3.7. Orçamento (quando for o caso) 

3.8. Resultados esperados (ou parciais) 

4. Considerações Finais 

5. Referências bibliográficas 

6. Apêndices (opcional) 
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7. Anexos (carta de aceite da empresa/ cronograma da pesquisa em campo 

validado/ outros opcionais) 

Parágrafo único. O projeto de Consultoria em Finanças deverá ser elaborado 

considerando as normas da ABNT. 

Art. 14º. A avaliação do Projeto de Consultoria será realizada da seguinte forma: 

a) Projeto de Intervenção - 0,0 (zero) a 7,0 (sete) pontos, sendo que a entrega 

do Diagnóstico deverá ocorrer até o 8º encontro da disciplina, com pontuação de 

0,0 (zero) a 3,0 (três) pontos; e a entrega do projeto de intervenção final deverá 

ocorrer até o 18º encontro da disciplina, com pontuação de 0,0 (zero) a 4,0 

(quatro) pontos. 

b) Validação e execução do cronograma de pesquisa em campo – 0,0 (zero) a 

2,0 (dois) pontos. 

c) Apresentação oral do Projeto de Intervenção – Não haverá composição de 

banca examinadora, contudo, o aluno apresentará o trabalho em sala de aula para 

o professor e demais discentes da turma. O responsável ou gestor da empresa 

estudada deverá ser convidado para participar do evento.  Esta etapa 

compreenderá de 0,0 (zero) a 1,0 (um) ponto. 

d) O Resultado Final da disciplina compreenderá a soma da nota do Projeto 

de Intervenção, com suas entregas parciais; a nota do Cronograma de pesquisa 

em campo (validação da execução ao longo do semestre letivo) e a apresentação 

oral do projeto.  

Parágrafo Único. Será considerado aprovado o discente que obtiver nota igual ou 

superior a 6,0 (seis). 

Art. 15º. O aluno será reprovado automaticamente no Projeto Integrador quando 

ocorrer pelo menos um dos itens abaixo: 

a.  O Projeto de Consultoria ser plágio; 

b.  O Projeto de Consultoria não ser desenvolvido pelo discente; 

c.  O Projeto de Consultoria estar fora das normas técnicas exigidas; 

d.  O discente não realizar a apresentação do projeto. 

e. O discente não participar das orientações agendadas com o professor 

orientador ao longo do semestre letivo. 
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Art. 16º. O aluno tem direito a entrar com recurso no caso de discordância do 

resultado alcançado, em conformidade com o Regimento da Faculdade LS.  

Art. 17º. O Projeto Integrador será desenvolvido de forma individual, sendo 

obrigatória a elaboração um projeto de intervenção por aluno ao longo da 

disciplina Projeto Integrador.  

§1o  Cada aluno deverá desenvolver um cronograma único e exclusivo, retratando 

o planejamento das suas atividades de pesquisa a serem realizadas na 

organização, suas respectivas datas e o total de horas consumidas em cada 

atividade, totalizando, no mínimo, 100 horas, em cada disciplina de Projeto 

Integrador. 

 

§2o A carga horária de pesquisa em campo será realizada presencialmente pelo 

aluno conforme cronograma (anexo B) de atividades que será elaborado pelo 

aluno e aprovado pelo professor da disciplina. 

§3o O professor da disciplina deverá acompanhar a execução das atividades 

propostas no cronograma de pesquisa em campo durante o semestre letivo. 

§4o O cronograma da pesquisa em campo será validado, ao final do semestre 

letivo, pelo aluno e professor, com a assinatura de ambos, e deverá ser anexado 

ao Projeto de intervenção. 

 

Capítulo VI 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 18º.  A convalidação de Projeto Integrador realizado em outro Curso Superior 

de Tecnologia somente será possível mediante requerimento do aluno e parecer 

favorável da Coordenação do Curso e do Colegiado ou Núcleo Docente 

Estruturante (NDE). 

 

Art. 19º.  Questões omissas no regulamento serão resolvidas pela Coordenação 

do Curso junto à Direção Acadêmica da Faculdade LS. 

 

Art. 20º.  Este regulamento entra em vigor na data de sua publicação. 
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      Brasília – DF, 2018. 
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ANEXO K-1 - MODELO: CARTA DE ACEITE DA EMPRESA 

 
 
(Logo da Empresa)  
Local e data 
De: REPRESENTANTE DA ORGANIZAÇÃO  
Empresa: NOME DA EMPRESA  
Endereço da Empresa: ENDEREÇO  
Fone: TELEFONE DA INSTITUIÇÃO 
E-mail: E-MAIL 
 
 
Ao: Prof. nome do professor  
                
 
Assunto: Confirmação para ser objeto de análise no âmbito do Projeto Integrador   
 
Senhor Professor, 
 
Comunicamos que a empresa xxxx aceita ser objeto de estudo e pesquisa, no 
âmbito do Projeto Integrador, que está sendo elaborado por xxxxx, discente do 
Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar, da Faculdade LS. 
Informamos, ainda, que a área/setor específica de estudo do presente Projeto 
Integrador será xxxxx. 
 
Declaramos estar de acordo com a previsão mínima de 80 horas de pesquisa em 
nossa organização. 
 
Sr: xxxxxx 
Função: FUNÇÃO  
 

 

Atenciosamente, 

 

Representante legal da empresa  

Cargo 

(carimbo) 



337 
 

 

ANEXO K-2 - MODELO: CRONOGRAMA DE PESQUISA EM CAMPO 

 

 

CURSO:  UNIDADE: 

ALUNO:                                            MATRÍCULA: 

EMPRESA: 

 

DATA NÚMERO DE HORAS 

SÍNTESE DA 

ATIVIDADE 

REALIZADA 

1.1.1.1 RUBRICA DO 

PROFESSOR/ALUNO 

 MANHÃ TARDE NOITE TOTAL   
 
 
 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

TOTAL DE HORAS    

TOTAL GERAL (mínimo de 
80h) 

   

 

 

________________________________ 

Professor  

Assinatura  

 

__________________________ 

Aluno  

Assinatura  
 

 

 

ANEXO M - EMPRESA JÚNIOR 
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ANEXO L - ESTATUTO SOCIAL: Empresa Consultoria LS Júnior de Brasília 

  

Capítulo I 

DA DENOMINAÇÃO, SEDE, FINALIDADE E DURAÇÃO 

  

Art. 1º. A Empresa Consultoria LS Júnior de Brasília, também designada pela sigla 

LS Júnior, fundada em 2018, com sede e foro jurídico na cidade de Taguatinga  - 

Distrito Federal, situada no QSD Lote para comercio 5 – Pistão Sul, Distrito 

Federal CEP: 72.020-111, é  pessoa jurídica de direito privado, criada na forma 

jurídica de associação, de acordo com o Código Civil Brasileiro, com fins 

educacionais e sem fins lucrativos, econômicos, político-partidários ou religiosos, 

sendo regida pelo presente Estatuto, pelas leis aplicáveis e por normas internas. 

  

Parágrafo único A Empresa Consultoria LS Júnior de Brasília possui número 

ilimitado de associados e tempo de duração indeterminado. 

  

Art. 2º É vedado à Empresa Consultoria LS Júnior de Brasília: 

  

I.                   Distribuir qualquer parcela de seu patrimônio, receita, recursos ou 

excedentes financeiros, a título de lucro, vantagem, bonificação ou de 

participação, a qualquer dirigente, associado ou mantenedor, sob nenhuma forma 

ou pretexto, nem mesmo em razão de demissão ou exclusão; 

II.                Remunerar os membros da Diretoria e o Conselheiro Fiscal. 
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Capítulo II 

DOS OBJETIVOS DA EMPRESA CONSULTORIA LS JÚNIOR DE BRASÍLIA 

  

Art.3º. A Empresa Consultoria LS Júnior de Brasília tem por finalidade: 

  

a)   Proporcionar a seus Membros Efetivos condições necessárias à aplicação 

prática de conhecimentos teóricos relativos à sua área de formação profissional; 

b)      Colocar seus Membros Efetivos no mercado de trabalho, com o objetivo de 

treiná-los para o exercício da futura profissão, sempre com respaldo técnico-

profissional competente; 

c)       Realizar estudos e elaborar diagnósticos e relatórios sobre assuntos 

específicos de sua área de atuação; 

d)      Assessorar a implantação de soluções indicadas para os problemas 

diagnosticados; 

e)       Incentivar o espírito empreendedor dos alunos membros; e   

f)       Valorizar alunos e professores da Faculdade LS no mercado de trabalho e 

no âmbito acadêmico, bem como a referida Instituição. 

  

Parágrafo único: A Empresa Consultoria LS Júnior de Brasília não deverá 

congregar alunos com outra finalidade senão as citadas acima e nem concorrer 

com os Centros Acadêmicos (CAs) ou com Diretórios Centrais dos Estudantes 

(DCEs), devendo agir sempre com harmonia e respeito a esses órgãos. 
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Art. 4° A Empresa Consultoria LS Júnior de Brasília, para a consecução dos 

objetivos, poderá: 

  

I.                   criar veículos de comunicação em diversas mídias; 

II.              relacionar-se ou vincular-se, institucionalmente e nos limites da 

realização de seus objetivos, com qualquer outra entidade, em especial, com 

outras Empresas Juniores; 

III.          vincular-se a outras entidades afins; 

IV.          firmar contratos, convênios, acordos e termos de parceria com entes 

privados e públicos; 

V.             realizar outras atividades condizentes com os objetivos estatutários. 

  

Art. 5º É vedada a utilização do nome da Empresa Consultoria LS Júnior de 

Brasília e de sua Sede Social para fins não previstos nos objetivos estatutários, 

bem como para campanhas ou promoções que não sejam de interesse da 

associação. 

  

Art. 6º No desenvolvimento de suas atividades, a Empresa Consultoria LS Júnior 

de Brasília observará os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade, eficiência e não fará qualquer discriminação de etnia, cor, sexo ou 

religião, atuando sem qualquer vinculação político-partidária e tendo por princípios 

o empreendedorismo, a ética, a pró-atividade, a inovação, o profissionalismo e o 

senso crítico. 

  

Art. 7º A Empresa Consultoria LS Júnior de Brasília terá Regimento Interno que, 

aprovado pela Assembleia Geral, disciplinará seu funcionamento operacional. 

  

Parágrafo único. Este disciplinamento poderá ocorrer por meio de Ordens 

Normativas, emitidas pela Assembleia Geral, e Ordens Executivas, emitidas pela 

Diretoria. 

  

Capítulo III 
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DOS RECURSOS FINANCEIROS, DO PATRIMÔNIO, DAS DESPESAS E DA 

PRESTAÇÃO DE CONTAS. 

  

SEÇÃO I - DOS RECURSOS FINANCEIROS 

  

Art. 8º Os recursos financeiros necessários à manutenção da Empresa 

Consultoria LS Júnior de Brasília poderão ser obtidos por meio de: 

  

I.                   termos de parceria, convênios e contratos firmados com o Poder 

Público, empresas e agências nacionais e internacionais, instituições privadas, 

organizações não governamentais, organizações da sociedade civil de interesse 

público, setores organizados da sociedade civil e outras, para financiamento de 

projetos na sua área de atuação; 

II.                subvenções, doações, legados e heranças de qualquer tipo; 

III.             rendimentos de aplicações de seus ativos financeiros e outros 

pertencentes ao patrimônio sob sua administração; 

IV.             contribuição dos associados, prevista no art. 15, II, deste Estatuto; 

V.                promoção de feiras, cursos, treinamentos e eventos; 

VI.             receitas provenientes de atividades desenvolvidas de acordo com os 

objetivos estatutários; 

VII.           recebimento de direitos autorais e outros; 

VIII.        outras receitas. 

  

A Empresa Consultoria LS Júnior de Brasília aplicará toda sua renda no País para 

cumprimento das suas finalidades. 

Caberá à Diretoria e aos demais associados captarem e obterem recursos para 

gerir programas e despesas necessários ao cumprimento dos objetivos da 

Empresa Consultoria LS Júnior de Brasília. 

  

SEÇÃO II - DO PATRIMÔNIO 

  

Art. 9º O patrimônio da Empresa Consultoria LS Júnior de Brasília será constituído 

de bens móveis e imóveis, veículos, ações e títulos da dívida pública, títulos de 
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renda, valores, fundos ou depósitos bancários, que possua ou venha a possuir, e 

por bens adquiridos, legados e recebidos em doação. 

  

§1º Os bens imóveis de seu ativo imobilizado só poderão ser alienados, gravados 

ou doados, no todo ou em parte, por deliberação de Assembleia Geral 

Extraordinária 

(AGE) especialmente convocada para este fim. 

  

§2º Ao decidir sobre alienação ou gravame de bens imóveis, a AGE deliberará, no 

mesmo ato, sobre a destinação dos recursos decorrentes da operação. 

  

Art. 10. No caso de dissolução da Empresa Consultoria LS Júnior de Brasília, o 

respectivo patrimônio líquido será destinado conforme previsto no parágrafo único 

do art. 47 deste Estatuto. 

  

SEÇÃO III - DAS DESPESAS 

  

Art.11. As despesas da Empresa Consultoria LS Júnior de Brasília consistem em 

gastos inerentes à sua finalidade e necessários ao seu funcionamento, bem como 

à manutenção de sua sede social, mantendo-se, em tudo, a respectiva 

contabilidade e publicando-se o balancete trimestral em local visível e de acesso 

aos associados. 

  

Parágrafo único. Nenhuma despesa será empenhada e nenhuma obrigação 

assumida sem indicação da forma de custeio. 

  

SEÇÃO IV - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

  

Art. 12. A prestação de contas da Empresa Consultoria LS Júnior de Brasília 
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observará no mínimo: 

I.                    os princípios fundamentais de contabilidade e Normas Brasileiras de 

Contabilidade; 

  

II.                apresentação, no encerramento de cada exercício social, do relatório 

de atividades e das demonstrações financeiras da associação para aprovação em 

Assembleia Geral; 

  

III.              a apresentação à Assembleia Geral, ao final de cada gestão, das 

certidões negativas de débitos junto ao INSS, SRF, FGTS e Secretaria de 

Fazenda do GDF; 

  

  

Parágrafo único. A prestação de contas de todos os recursos e bens de origem 

pública recebidos será feita conforme a lei. 

  

CAPÍTULO IV 

DO QUADRO DE ASSOCIADOS: ADMISSÃO, DIREITOS, DEVERES E 

PENALIDADES 

  

SEÇÃO I – DA ADMISSÃO 

  

Art. 13. Haverá as seguintes categorias de associados: 

  

I.                   fundadores: são os estudantes de graduação dos cursos de 

Administração da Faculdade LS que estiveram presentes à Assembleia Geral de 

constituição da Empresa Consultoria LS Júnior de Brasília, em xx de xxxx de 

2018, devidamente consignados na  Lista Nominativa de Associados Fundadores; 

  

II.                efetivos: são os fundadores e os novos associados que se 
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inscreverem no quadro social após sua fundação, tendo seus nomes aprovados 

pela Diretoria  após processo seletivo e que se disponham a cumprir o presente 

Estatuto; 

  

III.             colaboradores: são as pessoas que, a critério da Diretoria, prestarem à 

Empresa Consultoria LS Júnior de Brasília relevantes serviços, ajuda ou 

assistência, seja de cunho financeiro, técnico, patrimonial, social ou mesmo moral, 

sem exigir qualquer contrapartida. 

  

§1º Poderão ser admitidos à categoria II estudantes de graduação dos cursos de 

Administração, Ciências Contábeis e Gestão Financeira da Faculdade LS 

aprovados de acordo com critérios estabelecidos pela Diretoria, observados os 

pré-requisitos estabelecidos pelo Regimento Interno ou pela Diretoria. 

  

§2º Os associados colaboradores não têm direito de votar ou serem votados. 

  

SEÇÃO II - DOS DIREITOS DOS ASSOCIADOS 

  

Art. 14. Aos associados efetivos, em pleno gozo de seus direitos e cujas 

contribuições estejam regularmente quitadas, asseguram-se os seguintes direitos: 

  

I.                   comparecer e votar nas Assembleias Gerais; 

II.                votar e ser votado para qualquer cargo dentro dos limites deste 

Estatuto, obedecidas as condições das normas eletivas; 

III.             participar de todas as atividades da Empresa Consultoria LS Júnior de 

Brasília, como previsto neste Estatuto e no Regimento Interno e apresentar 

sugestões à Diretoria; 

IV.             convocar a Assembleia Geral, na forma prevista no art. 23, IV, deste 

Estatuto; 

V.                propor a admissão de novos associados; 

VI.             utilizar o acervo técnico, bem como as instalações e serviços colocados 

a sua disposição pela (Nome da Empresa Junior), nos termos do Regimento 

Interno; 
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VII.          solicitar, a qualquer tempo, informações relativas às atividades da 

Empresa Consultoria LS Júnior de Brasília; 

VIII.         apresentar sugestões ao Conselheiro Fiscal e à Diretoria. 

  

Parágrafo único. Para participar de projetos e eventos promovidos pela (Nome da 

Empresa Junior), os associados deverão se enquadrar nas normas regimentais. 

  

SEÇÃO III - DOS DEVERES DOS ASSOCIADOS 

  

Art. 15. São deveres dos associados efetivos: 

  

I.                   cumprir o Estatuto, o Regimento Interno, as normas porventura 

existentes, os princípios e as decisões dos Órgãos da Empresa Consultoria LS 

Júnior de Brasília; 

II.                participar das Assembleias Gerais e das reuniões, devendo justificar 

eventuais faltas; 

III.             responder pelos projetos, atividades e ações para os quais tenham sido 

indicados como responsáveis pela Diretoria; 

IV.             comunicar à Diretoria quaisquer alterações de natureza cadastral, 

inclusive endereçamento postal e eletrônico; 

V.                exercer diligentemente os cargos para os quais tenham sido indicados 

e eleitos; 

VI.             zelar pelo patrimônio da Empresa Consultoria LS Júnior de Brasília; 

VII.          zelar pelo espírito cooperativo e pela troca de informações entre os 

associados; 

VIII.    zelar pela boa imagem e pelos objetivos da Empresa Consultoria LS Júnior 

de Brasília. 

  

SEÇÃO IV - DAS PENALIDADES E DESLIGAMENTO 

  

Art. 16. O associado que infringir disposições estatutárias ou regulamentares, ou 

praticar atos que desabonem o nome da (Nome da Empresa Junior), ou perturbem 

sua ordem, é passível das seguintes penalidades, conforme Regimento Interno e 
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deliberação da Diretoria: 

  

I.                   advertência; 

II.                suspensão; 

III.             exclusão; 

  

§1º As penalidades previstas neste artigo serão regulamentadas no Regimento 

Interno. 

§2º A suspensão priva o associado de todos os direitos assegurados por este 

Estatuto. 

  

Art. 17. As penalidades obedecerão a procedimentos que assegurem defesa e 

recurso ao associado apenado, sendo aplicadas em virtude de infração legal ou 

estatutária, ou por fato especial previsto neste Estatuto, mediante termo firmado 

por quem de direito na ficha de Matrícula, com motivos que a determinaram. 

  

§1º A Diretoria da Empresa Consultoria LS Júnior de Brasília tem 7 (sete) dias 

para comunicar ao interessado sua exclusão e, para isso, enviará cópia da 

decisão ao interessado por processo que comprove as datas de remessa e 

recebimento. 

  

§2º Da exclusão cabe recurso, no prazo de 7 (sete) dias, com efeito suspensivo à 

próxima Assembleia Geral, seja ela ordinária ou extraordinária. 

  

§3º Caso o associado não seja encontrado, a notificação será procedida mediante 

meios de comunicação e divulgação da Empresa Consultoria LS Júnior de 

Brasília. 

  

§4º A Diretoria poderá excluir o associado que: 

  

I.                    envolver-se em atividade que conflite com os objetivos e finalidades 
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da 

 Empresa Consultoria LS Júnior de Brasília; 

  

II.                deixar de cumprir as obrigações por ele contratadas com a Empresa 

Consultoria LS Júnior de Brasília; 

  

III.             infringir disposições da lei, deste Estatuto, do Regimento Interno e/ou 

das resoluções e das deliberações regularmente tomadas pela Empresa 

Consultoria LS Júnior de Brasília; 

  

IV.             deixar de recolher aos cofres da Empresa Consultoria LS Júnior de 

Brasília  as contribuições aprovadas pela Assembleia Geral; 

  

V.                denegrir a imagem e causar prejuízos de ordem moral, social e 

financeira à Empresa Consultoria LS Júnior de Brasília e a seus dirigentes, 

associados e funcionários; 

  

VI.             deixar de comparecer, sem apresentação de justificativa, a: 

1 (uma) Assembleia Geral, a critério da Diretoria; 

2 (duas) reuniões gerais convocadas pela Diretoria Colegiada; e/ou 

2 (duas) reuniões técnicas convocadas pelos diretores das respectivas áreas ou 

pelos coordenadores de projetos. 

  

Art. 18. O desligamento do associado será feito por: 

  

I.                    demissão (solicitação do associados); 

II.                 morte da pessoa física ou extinção da pessoa jurídica; 

III.              incapacidade civil não suprida; 

IV.              exclusão. 

  

§1º Os deveres dos membros da Diretoria e associados que detenham atribuições 

específicas perduram, para os excluídos ou demitidos até que sejam aprovadas, 

pela Assembleia Geral, as contas do exercício em que se deu o desligamento. 
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§2º A exclusão ou a demissão acarretam o vencimento e a pronta exigibilidade 

das dívidas do associado com a Empresa Consultoria LS Júnior de Brasília, sobre 

cuja liquidação caberá à Diretoria decidir. 

§3º O associado efetivo que se gradue ou seja jubilado durante o desenvolvimento 

de estudos e/ou de projetos terá o direito de permanecer como associado até a 

conclusão desses. 

  

Art. 19. Os associados não respondem solidária, direta ou subsidiariamente, pelos 

compromissos Empresa Consultoria LS Júnior de Brasília, desde que tenham 

atuado probamente e de boa-fé, ressalvados os casos em que a lei brasileira 

assim dispuser. 

  

Capítulo V 

Da Assembleia Geral, Administração e Fiscalização 

                                      

Art. 20. A Empresa Consultoria LS Júnior de Brasília será administrada e 

fiscalizada pelo (a): 

  

I.                   Assembleia Geral; 

II.                Diretoria; 

III.             Conselheiro Fiscal; 

IV.             Conselho Consultivo. 

  

SEÇÃO I - DA ASSEMBLÉIA GERAL 

  

Art. 21. A Assembleia Geral é o órgão máximo e soberano da Empresa 

Consultoria LS Júnior de Brasília, composta pelos associados efetivos no pleno 

gozo de seus direitos estatutários e reúne-se sob a forma de Assembleia Geral 

Ordinária (AGO) ou sob a forma de Assembleia Geral Extraordinária (AGE); em 

ambos os casos, para as hipóteses previstas neste Estatuto e para os fins 

específicos da convocação. 
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Art. 22. Compete à Assembleia Geral: 

  

I.                    tomar decisão ou deliberação concernente à Empresa Consultoria 

LS Júnior de Brasília, bem como aprovar, ratificar ou não todos os atos da 

Diretoria; 

II.                definir as atribuições da Diretoria, bem como os limites financeiros de 

sua autonomia com relação à aquisição e alienação de bens móveis e imóveis; 

III.             homologar, por maioria simples de votos, o novo corpo da Diretoria e o 

Conselheiro Fiscal; 

IV.             destituir a Diretoria e o Conselheiro Fiscal na forma dos art. 22, § 3º ; 

V.                decidir sobre as reformas deste Estatuto; 

VI.             decidir sobre a extinção da (Nome da Empresa Junior), nos termos do 

art. 47 deste Estatuto e conforme a legislação vigente; 

VII.          decidir sobre a conveniência de alienar, transigir, hipotecar ou permutar 

ou, de qualquer outra forma, gravar bens patrimoniais; 

VIII.       aprovar o Regimento Interno e suas alterações; 

IX.             emitir Ordens Normativas para funcionamento interno da Empresa 

Consultoria LS Júnior de Brasília; 

X.                apreciar relatório de Gestão; 

XI.             discutir e homologar as contas e o balanço aprovado pelo Conselheiro 

Fiscal; 

XII.          fixar as contribuições sociais, registrando em ata da Assembleia Geral 

ou no Regimento Interno os valores definidos; 

XIII.        apreciar todos os recursos contra as decisões da Diretoria e/ou do 

Conselheiro Fiscal. 

  

Art. 23. A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente uma vez ao ano entre os 

meses de novembro e dezembro para examinar o relatório de prestação de contas 

da Diretoria e para homologação da nova Diretoria e Conselheiro Fiscal. 

  

Parágrafo único. A Assembleia Geral reunir-se-á extraordinariamente para tratar 

de assuntos constantes em pauta sempre que houver necessidade. 

  

Art. 24. As Assembleias poderão ser convocadas: 

  

I.                    pelo Presidente da Empresa Consultoria LS Júnior de Brasília; 
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II.                 pela maioria simples dos membros da Diretoria; 

III.              pelo Conselheiro Fiscal, quando ocorrerem motivos graves e urgentes; 

IV.           a pedido de, no mínimo, 1/5 (um quinto) dos associados, caso em que o  

Presidente terá uma semana para convocá-la, a contar da data da entrega do 

pedido. 

  

Parágrafo único. No caso do inciso IV deste artigo, se o Presidente não efetivar a 

convocação da Assembleia Geral, os associados que tiverem subscrito o pedido 

terão plenos poderes para convocá-la e instalá-la, na forma do art. 25 deste 

Estatuto. 

  

Art. 25. As Assembleias serão convocadas por meio de editais fixados na sede da 

Empresa Consultoria LS Júnior de Brasília, por circulares ou correio eletrônico que 

informem a todos os associados sobre a sua realização, com antecedência 

mínima de 7 (sete) dias da data prevista para sua realização. 

  

§1º O quorum para instalação da Assembleia será a maioria absoluta do número 

de associados efetivos em primeira convocação e, 10 (dez) minutos após, em 

segunda e última convocação, com qualquer número de associados em pleno 

gozo de seus direitos estatutários. 

  

§2º As decisões serão tomadas por maioria simples de votos dos presentes. 

§3º No caso do art. 22, IV, V e VII, é exigido o voto concorde de, no mínimo, 2/3 

(dois terços) dos presentes à Assembleia, especialmente convocada para esse 

fim, não podendo deliberar em primeira convocação sem a presença da maioria 

absoluta dos associados em pleno gozo de seus direitos ou com menos de 1/3 

(um terço) nas convocações seguintes. 

§4º No caso do art. 22, XIII, exige-se, em segunda e última convocação, quórum 

mínimo de 1/5 (um quinto) dos associados para instalação da Assembleia Geral. 

  

Art. 26. A Assembleia é soberana em suas decisões, que deverão ser acatadas 

pela 
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Diretoria e pelos associados, mesmo que ausentes e discordantes. 

  

Parágrafo único. Serão nulas as decisões tomadas pela Assembleia Geral sobre 

assuntos não incluídos na pauta, salvo se presente a maioria absoluta dos 

associados efetivos, em pleno gozo de seus direitos, e haja concordância de, pelo 

menos, 1/3 

(dois terços) dos presentes. 

  

Art. 27. As decisões da Assembleia Geral serão anotadas em atas e aprovadas 

pelos 

seus participantes. 

  

SEÇÃO II - DA DIRETORIA 

  

Art. 28. Os membros da Diretoria serão indicados, dentre os associados efetivos, 

pela 

Diretoria em exercício e terão seus nomes homologados pela Assembleia Geral. 

  

Art. 29. A Diretoria compõe-se de 4 (quatro) membros titulares: 1 (um) Diretor  

Presidente, 1 (um) Diretor Administrativo-Financeiro, 1 (um) Diretor de Projetos, 1 

(um) Diretor de Gestão de Pessoas e 1 (um) Diretor de Marketing. 

  

§1º Ocorrendo vaga em qualquer posto da Diretoria, o substituto será indicado 

pela Diretoria e seu nome homologado pela primeira Assembleia Geral que se 

realizar após a vacância. 

  

§2º Será considerada vacância a ausência injustificada a 2 (duas) reuniões da 

Diretoria consecutivas ou 3 (três) alternadas. 
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Art. 30. O mandato da Diretoria é de 1 (um) ano, com início em janeiro e término 

em dezembro. 

  

Art. 31. Compete à Diretoria: 

  

I.                   preparar e apresentar relatório de Prestação de Contas e Balanço 

Geral sobre o exercício findo, para apreciação e parecer do Conselheiro Fiscal e 

posterior aprovação da Assembleia Geral, até o 1º mês após o encerramento do 

exercício; 

II.                articular-se com instituições públicas e privadas para mútua 

colaboração em atividades de interesse comum; 

III.             criar órgãos subordinados, conforme a necessidade, bem como nomear 

o titular para estes órgãos; 

IV.             regulamentar as Ordens Normativas da Assembleia Geral e emitir 

Ordens Executivas para disciplinar o funcionamento interno da Empresa 

Consultoria LS Júnior de Brasília; 

V.                administrar a (Nome da Empresa Junior) visando ao cumprimento de 

seus objetivos, zelando pela conservação e correto emprego de seus bens móveis 

e imóveis; 

VI.             receber legados, subvenções, benefícios e tudo o mais que for doado à 

Empresa Consultoria LS Júnior de Brasília; 

VII.          contratar e demitir empregados; 

VIII.    indicar os membros da Diretoria subsequente; 

IX.             estabelecer critérios para execução de cada Projeto ou Programa de 

ação e nomear os respectivos responsáveis; 

X.                aprovar os acordos, convênios e termos de parceria previstos neste 

Estatuto;  catalogar, administrar e zelar pela manutenção de todos os bens móveis 

e imóveis pertencentes à Empresa Consultoria LS Júnior de Brasília ou a ela 

cedidos; 

XI.             constituir comissão de sindicância para instaurar e instruir processos 

referentes às infrações cometidas por qualquer associado; 

XII.          deliberar sobre as atividades da Empresa Consultoria LS Júnior de 

Brasília, resguardados os assuntos de competência exclusiva da Assembleia 

Geral e do Conselheiro Fiscal; 

XIII.    convocar, quando necessário, todos os associados para reuniões gerais; 

XIV.    aprovar as pautas das reuniões e Assembleias Gerais; 

XV.          convocar a Assembleia Geral nos termos deste Estatuto; 
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XVI.    resolver os casos não previstos neste Estatuto. 

  

§1º Os membros da Diretoria não responderão, nem mesmo subsidiariamente, 

pelas obrigações contraídas pela (Nome da Empresa Junior), ressalvados os 

casos em que a lei brasileira assim dispuser. 

  

§2º Os membros da Diretoria não receberão qualquer remuneração pelo 

desempenho de suas funções, assegurado, no entanto, o direito de ressarcimento 

por qualquer despesa efetuada, mediante comprovação e autorização do 

Presidente conjuntamente com o Diretor Administrativo-Financeiro. 

  

Art. 32. As decisões da Diretoria serão tomadas por voto majoritário, com a 

presença de mais da metade dos Diretores em exercício, cabendo ao presidente o 

voto de qualidade em caso de empate. 

  

Art. 33. A administração da Empresa Consultoria LS Júnior de Brasília compete a 

todos os Diretores, conjunta e isoladamente, com as atribuições previstas neste 

Estatuto e no Regimento Interno. 

  

Art. 34. Compete ao Presidente: 

  

I.                   elaborar as pautas das reuniões da Diretoria Colegiada; 

II.                acompanhar e divulgar as atividades das demais diretorias; 

III.             representar a Empresa Consultoria LS Júnior de Brasília, judicial ou 

extrajudicialmente, ativa e passivamente, podendo, quando necessário, constituir 

representante; 

IV.             cumprir e fazer cumprir o Estatuto, o Regimento Interno e demais 

normas existentes; 

V.                autorizar todas as despesas necessárias ao desempenho das 

finalidades da Empresa Consultoria LS Júnior de Brasília; 

VI.             assinar, em conjunto com o Diretor Administrativo-Financeiro, os 

cheques emitidos pela Empresa Consultoria LS Júnior de Brasília contratos, 

convênios e demais obrigações sociais; 

VII.          convocar e presidir reuniões da Diretoria, cabendo-lhe o voto decisório, 
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quando ocorrer caso de empate; 

VIII.       apresentar relatório anual e de encerramento de mandato à Assembleia 

Geral, inclusive balancete aprovado pelo Conselheiro Fiscal; 

IX.             convocar e presidir a Assembleia Geral para reuniões ordinárias e 

extraordinárias e fazer cumprir suas decisões; 

X.                adquirir e alienar bens móveis e imóveis com a autorização expressa 

da Assembleia Geral; 

XI.      representar a Empresa Consultoria LS Júnior de Brasília em todos os 

eventos ligados aos objetivos estatutários; 

XI.              acompanhar a execução de construções e reformas; 

XII.           contratar e demitir empregados com anuência da Diretoria; 

XIII.     contratar serviços profissionais de terceiros com anuência da Diretoria; 

XIV.     outras funções delegadas pela Diretoria e Assembleia Geral. 

  

  

  

  

  

Art. 35. Compete ao Diretor Administrativo-Financeiro: 

  

I.                    dirigir os serviços da secretaria em geral, inclusive o arquivo; 

II.                 assinar correspondências e publicações da Empresa Consultoria LS 

Júnior de Brasília; 

III.              zelar pela limpeza, vigilância e outros serviços da rotina administrativa; 

IV.             planejar e ministrar treinamentos na área Administrativo-Financeira; 

V.                 coordenar e orientar os gestores administrativo-financeiros; 

VI.              convocar e presidir reuniões técnicas da área; 

VII.           analisar, em conjunto com o Diretor de Projetos, a viabilidade financeira 

de cada projeto; 

VIII.     redigir e divulgar a pauta das reuniões da Diretoria Colegiada, das reuniões 

gerais e das Assembleias Gerais; 

IX.              elaborar e divulgar as atas das reuniões da Diretoria Colegiada, das 

reuniões gerais e das Assembleias Gerais; 

X.                 manter a guarda e a escritura das atas e listas de presença; 

XI.              substituir o Presidente em suas faltas e impedimentos; 

XII.           assinar cheques bancários, contratos, convênios e demais obrigações 

sociais, conjuntamente com o Presidente, e realizar pagamentos e recebimentos, 
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quando por ele autorizados; 

XIII.     arrecadar as taxas e contribuições para a Empresa Consultoria LS Júnior 

de Brasília e responsabilizar-se por elas enquanto não lhes der o destino 

regulamentar; 

XIV.     fazer despesas para as quais tiver a devida autorização; 

XV.           providenciar os Balancetes e os apresentar à Diretoria nas reuniões 

mensais; 

XVI.     apresentar o Balanço Anual e outras demonstrações financeiras Empresa 

Consultoria LS Júnior de Brasília para a apreciação do Conselheiro Fiscal e da 

Assembleia Geral; 

XVII.  dirigir e fiscalizar os trabalhos da tesouraria e da contabilidade; 

XVIII.  elaborar, em conjunto com o Presidente, a proposta orçamentária anual; 

XIX.   manter o patrimônio financeiro da Empresa Consultoria LS Júnior de Brasília 

em estabelecimento de crédito comercial idôneo, em conta nominal da Empresa 

Consultoria LS Júnior de Brasília; 

XIX.     realizar o inventário patrimonial anual; 

XX.           notificar os inadimplentes e indicá-los à Assembleia Geral como 

passíveis de expulsão; 

XXI.    outras funções delegadas pela Diretoria e pela Assembleia Geral; 

XXII.    Representar o Diretor Presidente, caso seja necessário, em quaisquer de 

suas funções. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Art. 36. Compete ao Diretor de Gestão de Pessoas: 

  

I.                    coordenar e orientar os gestores de pessoas; 

II.                 convocar e presidir reuniões técnicas da área; 

III.              acompanhar os projetos internos da área; 

IV.             planejar e ministrar treinamentos na área de Gestão de Pessoas; 

V.                 auxiliar no planejamento de todos os treinamentos oferecidos 

Empresa Consultoria LS Júnior de Brasília; 
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VI.              realizar o processo seletivo de novos associados, submetendo suas 

deliberações ao referendum da Diretoria Colegiada; 

VII.           matricular os associados, organizar e manter o cadastro atualizado; 

VIII.    receber e avaliar as justificativas de ausências a Assembleias e outras 

reuniões, cabendo recurso à Assembleia Geral;                                                            

  

IX.              emitir os certificados de participação nos projetos; 

X.                 realizar, conjuntamente com os Diretores de cada área, a avaliação 

dos associados e de seus trabalhos; 

XI.              analisar os pedidos de desligamento; 

XII.           organizar eventos da Empresa Consultoria LS Júnior de Brasília; 

XIII.     outras funções delegadas pela Diretoria e pela Assembleia Geral; 

XIV.       Representar o Diretor Presidente, caso seja necessário, em quaisquer de 

suas funções. 

  

Art. 37. Compete ao Diretor de Projetos: 

  

I.                   analisar as necessidades do mercado e adaptar a elas os projetos da 

Empresa Consultoria LS Júnior de Brasília; 

II.                 estabelecer contato com os clientes; 

III.              analisar a viabilidade técnica e financeira das propostas de projeto; 

IV.             negociar o preço, o prazo e o escopo dos projetos; 

V.                 definir o coordenador de cada projeto; 

VI.              convocar e presidir reuniões com os coordenadores de projetos; 

VII.           coordenar e orientar os coordenadores de projeto; 

VIII.     acompanhar os projetos e realizar um controle de qualidade; 

IX.             planejar e ministrar treinamentos na área de Projetos; 

X.                 elaborar os contratos a serem firmados pela Empresa Consultoria LS 

Júnior de Brasília e, juntamente com o presidente, assiná-los; 

XI.              Outras funções delegadas pela Diretoria e pela Assembleia Geral; 

XII.          Representar o Diretor Presidente, caso seja necessário, em quaisquer 

de suas funções. 

Parágrafo único. Todos os projetos deverão ser chancelados por pelo menos 1 

(um) membro do Conselho Consultivo. 

  

Art.38. Compete ao Diretor de Marketing: 
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I.                    Criar e desenvolver o conteúdo visual e aparente da empresa júnior; 

II.                 Gerenciar as ferramentas on-line e as mídias sociais utilizadas pela 

Empresa Consultoria LS Júnior de Brasília; 

III.              Elaborar estratégias de atuação mercadológica; 

IV.              Representar o Diretor Presidente, caso seja necessário, em quaisquer 

de suas funções. 

  

SEÇÃO III - DO CONSELHEIRO FISCAL 

  

Art. 39. O Conselheiro Fiscal será indicado pelo Conselheiro em exercício e terá 

seu nome homologado pela Assembleia Geral Ordinária. 

  

§1º O mandato do Conselheiro Fiscal será coincidente com o mandato da 

Diretoria. 

  

Art. 40. Compete ao Conselheiro Fiscal: 

  

I.                    examinar demonstrações financeiras e contábeis da Empresa 

Consultoria LS Júnior de Brasília, emitir parecer a respeito e solicitar reunião da 

Diretoria, em caso de irregularidades; 

II.                opinar sobre a destinação do resultado líquido de operações e a 

constituição de reservas de lucros; 

III.             examinar e emitir pareceres sobre alienação ou oneração de bens 

imóveis 

IV.             verificar se as reclamações dos associados têm procedência e tomar as 

medidas cabíveis; 

V.                convocar Assembleia Geral nos termos do Estatuto, sempre que 

houver necessidade; 

VI.             examinar as atas da Empresa Consultoria LS Júnior de Brasília  e 

verificar o seu cumprimento; 
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VII.          pronunciar-se quando uma deliberação for contrária às disposições 

contidas no Estatuto; 

VIII.    requisitar ao Diretor Administrativo-Financeiro, a qualquer tempo, 

documentação comprobatória das operações econômico-financeiras realizadas 

pela Empresa Consultoria LS Júnior de Brasília; 

IX.             contratar e acompanhar em casos necessários o trabalho de eventuais 

auditores externos independentes, correndo a respectiva despesa por conta da 

Empresa Consultoria LS Júnior de Brasília; 

X.                denunciar aos órgãos de administração os erros, fraudes ou outras 

irregularidades que descobrir, e sugerir-lhes as providências cabíveis; 

XI.             verificar se os atos da Diretoria estão em harmonia com a lei, o 

Estatuto, o 

Regimento Interno e as demais normas institucionais; 

XII.          vetar os atos da Diretoria; 

XIII.    exercer as demais atribuições atinentes ao seu poder de fiscalização; 

XIV.    emitir relatório trimestral sobre as atividades da Empresa Consultoria LS 

Júnior de Brasília. 

  

§1º Será considerada vacância a não apresentação do relatório trimestral. 

  

§2º Em caso de vacância, o substituto será indicado pela Diretoria e homologado 

pela primeira Assembleia Geral que se realizar. 

  

  

  

  

SEÇÃO IV – DO CONSELHO CONSULTIVO 

  

Art. 41. O Conselho Consultivo é formado por profissionais da área de 

Administração, Ciências Contábeis, outros cursos e profissionais. 

  

Parágrafo único. Todos os membros do Conselho Consultivo são associados 

colaboradores. 



359 
 

 

  

Art. 42. Compete ao Conselho Consultivo: 

  

I.                    orientar e auxiliar os membros da Diretoria Executiva na 

coordenação e na realização de estudos, pesquisas, projetos, garantindo-lhes o 

necessário respaldo técnico; 

II.                 sugerir estratégias de ação; 

III.              manifestar-se sobre assuntos de interesse da Empresa Consultoria LS 

Júnior de Brasília que lhe sejam submetidos pela Diretoria; 

IV.              apreciar e opinar sobre a viabilidade de quaisquer projetos a serem 

executados pela Empresa Consultoria LS Júnior de Brasília; 

V.                 convocar reunião especial com a Diretoria a qualquer momento. 

VI.            

Capitulo VI 

DO PROCESSO ELETIVO 

  

Art. 43. A Diretoria e o Conselheiro Fiscal indicarão os novos membros dentre 

aqueles que se candidatarem e aqueles previamente sondados por cada um 

desses dois órgãos. 

  

§1º A divulgação da data das indicações da Diretoria e do Conselheiro Fiscal 

deverá ser marcada com uma antecedência mínima de 15 (quinze) dias. 

  

§2º Eventuais candidaturas somente serão válidas se efetivadas junto à Diretoria 

ou ao Conselheiro Fiscal com antecedência mínima de 7 (sete) dias da data das 

indicações. 

  

§3º Todo associado efetivo em dia com suas obrigações estatutárias poderá se 

candidatar junto à Diretoria e ao Conselheiro Fiscal para qualquer dos cargos a 

serem preenchidos. 

§4º A indicação será feita de acordo com critérios estabelecidos pela Diretoria e 

pelo Conselheiro Fiscal, observados os pré-requisitos exigidos pelo Regimento 
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Interno. 

  

Art. 44. Indicações para Conselheiro Fiscal e integrantes da Diretoria serão 

homologadas durante a Assembleia Geral Ordinária, estando assegurado a todo 

associado efetivo adimplente com suas obrigações estatutárias o direito de votar. 

  

§1º Caso as indicações, em conjunto ou isoladamente, sejam reprovadas pela 

maioria absoluta dos associados presentes à Assembleia Geral, será aberto prazo 

de 3 (três) dias para a apresentação de nova indicação, ficando marcada desde 

então nova Assembleia Geral para a semana seguinte. 

  

§2º Se a segunda indicação for novamente recusada, ou se não for apresentada 

nova indicação no prazo acima indicado, o processo eletivo se dará na forma dos 

arts 45. 

  

Art. 45. Na hipótese do parágrafo 2º do artigo anterior, as eleições serão 

realizadas mediante voto individual, estando assegurado aos associados efetivos 

o direito de votar e ser votado, desde que estejam em dia com suas obrigações 

estatutárias. 

  

Art. 46. A eleição será dirigida por Comissão Eleitoral composta de 3 (três) 

membros especialmente designados pela Diretoria, que dividirão entre si as 

atribuições eleitorais. 

  

§1º A eleição será realizada no máximo 30 (trinta) dias após a realização da 

primeira Assembleia Geral convocada para homologação das indicações feitas 

pelo Conselheiro Fiscal e pela Diretoria e dela será dada ampla divulgação. 

  

§2º Só poderão concorrer às eleições chapas registradas junto à Comissão 

Eleitoral com 7 (sete) dias de antecedência. 
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§3º As chapas deverão ser compostas por associados efetivos em pleno gozo de 

seus direitos estatutários. 

  

§4º A apuração do resultado da eleição far-se-á imediatamente após o 

encerramento do pleito. 

  

§5º Compete à Comissão Eleitoral definir critérios e procedimentos aplicáveis ao 

processo de votação. 

  

Capítulo VII 

Dos Registros Sociais e Contábeis 

  

Art. 47. A Empresa Consultoria LS Júnior de Brasília deverá possuir os seguintes 

registros: 

  

I.                   Ficha de Matrícula de Associados; 

II.                Atas das Assembleias Gerais; 

III.              Atas das reuniões da Diretoria; 

IV.             Decisões do Conselheiro Fiscal; 

V.                 Presença dos Associados em Assembleias e reuniões; 

VI.              Candidaturas a cargos eletivos; 

VII.           Livros Contábeis e fiscais. 

  

Parágrafo único. É facultada a adoção de livros, fichas ou processamento 

eletrônico de dados. 

  

Capitulo VIII 

DA DISSOLUÇÃO DA EMPRESA CONSULTORIA LS JÚNIOR DE BRASÍLIA 
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Art. 48. A Empresa Consultoria LS Júnior de Brasília somente se dissolverá após 

deliberação da Assembleia Geral Extraordinária, convocada especialmente para 

este fim, e mediante votação favorável de, no mínimo, 2/3 (dois terços) do número 

de associados presentes à Assembleia, não podendo deliberar em primeira 

convocação sem a presença da maioria absoluta dos associados em pleno gozo 

de seus direitos ou com menos de 1/3 (um terço) nas convocações seguintes. 

  

Parágrafo único. Dissolvida a Empresa Consultoria LS Júnior de Brasília, os bens 

remanescentes de seu Patrimônio Social serão destinados de acordo com o que 

estabelecer a Assembleia que deliberar a dissolução, observada a legislação 

vigente no país e resguardados os direitos de terceiros. 

  

Capítulo IX 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

  

Art. 49. A admissão do quadro efetivo de pessoal da Empresa Consultoria LS 

Júnior de Brasília far-se-á sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho. 

  

Art. 50. A Empresa Consultoria LS Júnior de Brasília poderá conceder estágios a 

estudantes, nos termos da legislação vigente. 

  

Art. 51. A Empresa Consultoria LS Júnior de Brasília disporá de normas próprias 

de compra e alienação de bens moveis e imóveis, contratação de obras e serviços 

e locação de bens móveis e imóveis, constantes no Regimento Interno. 

  

Art. 52. A Empresa Consultoria LS Júnior de Brasília não responderá pelas 

dívidas e direitos trabalhistas de seus associados, usuários ou parceiros, nem 

pelos os atos, danos ou prejuízos causados a terceiros em atividade não vinculada 

à associação ou exercida fora da competência do agente. 
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Art. 53. Os casos omissos serão resolvidos pela Assembleia Geral para tanto 

designada e, em caso de emergência, pela Diretoria ad referendum à Assembleia 

Geral, de acordo com a legislação vigente e os princípios gerais de Direito, sem 

prejuízo do espírito das finalidades da Empresa Consultoria LS Júnior de Brasília. 

  

Art. 54.  As disposições do presente Estatuto serão complementadas por meio de 

Regimento Interno e de ordens normativas propostas pela Diretoria e aprovadas 

pela Assembleia Geral. 

  

Art. 55. O presente Estatuto, aprovado pela Assembleia Geral de xx de xxxx de 

2018, entrará em vigor a partir desta data nos termos do Código Civil Brasileiro, 

com eficácia suspensa até que se efetive a sua inscrição e a da ata de sua 

aprovação no pertinente registro civil. 

  

Art. 56. A Empresa Consultoria LS Júnior de Brasília elege o foro de Brasília-DF, 

para a solução de casos omissos neste Estatuto que necessitem de apreciação 

judicial. 

  

Art. 57. A Empresa Consultoria LS Júnior de Brasília poderá ser representada por 

procurador, desde que a procuração especifique os poderes e tenha prazo de 

validade limitado ao ano civil, excetuadas as procurações ad juditia. 

  

Art. 58. Este Estatuto poderá ser reformado, a qualquer tempo, em Assembleia 

Geral, como expresso no art. 22, V. 
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Brasília de 06 de Maio de 2018 

  

  

  

  

  

_____________________                               

 ____________________________ 

Presidente Diretor                                           Administrativo-Financeiro 
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ANEXO M - PROPOSTA DE PLANO DE NEGÓCIOS E MODELO DE 

NEGÓCIOS – ATIVIDADE PRÁTICA 

 

Definições: Plano: conjunto de medidas, de ordem política, social, econômica, 

etc., que visam a determinado objetivo (Houaiss).  

Modelo: esquema teórico que representa um fenômeno ou um conjunto de 

fenômenos complexos e permite compreendê-los e prever-lhes a evolução. 

Um Plano de Negócio é uma ferramenta para o planejamento de um 

empreendimento conhecido, com um histórico de dados confiáveis, estatísticas e 

resultados reais que podem ser consultados e definem com clareza as principais 

variáveis do negócio.  

Um Modelo de Negócio é uma ferramenta para identificar como uma empresa cria, 

entrega e captura valor; facilita o planejamento do empreendimento em casos de 

novos negócios, quando necessidade, demanda, oferta e soluções não 

identificadas; quando é necessário definir e testar soluções e faltam dados 

históricos.  

É uma visão mais recente, que tende a separar a análise de uma estrutura de 

negócio tradicional da estrutura dinâmica de uma startup.  

O Modelo de Negócios é “o que”; o Plano de Negócios é “o como”. 

PLANO DE NEGÓCIO  

Documento que visa a planejar um empreendimento (novo ou evolução), definindo 

a estratégia a ser adotada; é um guia de gestão estratégica (Dornellas). O 

processo empreendedor é representado por um ciclo: 

 

 

É um documento que apresenta projeções financeiras, planos, metas, 

detalhamento de atividades de marketing, vendas, etc. 

É um mapa do caminho do projeto. É um plano analítico, detalhado, complexo e 

completo. É, também, um documento tradicional, uma ferramenta de gestão, mas 

de extrema importância na fase de captação de recursos financeiros. O plano liga 
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estratégia de marketing com produção, recursos humanos com vendas, etc.; 

identifica todos os atores e detalha as tarefas. 

Estrutura a ser desenvolvida no Plano de Negócios.   

1. Capa  

2. Sumário  

3. Sumário Executivo  

4. Conceito do negócio / produtos e serviços / descrição da empresa  

5. Mercado e Competidores  

6. Análise Estratégica  

7. Marketing e Vendas  

8. Estrutura e Operação / equipe de gestão  

9. Plano Financeiro / previsão de resultados  

10. Anexos (se houver) 

Modelo de Negócio 

Visa a identificar como uma empresa cria, entrega e captura valor. É relacionado 

com a arquitetura do negócio.  

Criar valor é criar algo que resolva o problema ou necessidade de alguém. 

Entrega do valor é o produto ou solução criado pela startup. 

Alternativamente a criação de um Plano de Negócios o aluno poderá iniciar a 

criação de uma startup utilizando a ferramenta Canvas.  

A definição de um novo Modelo de Negócios se baseia na metodologia Business 

Model Generation, que usa a ferramenta Canvas para trabalhar a essência do 

negócio e não o planejamento. 

STARTUP  

O conceito de “Empreendedorismo Startup” se desenvolveu nos anos ´90, nos 

Estados Unidos, com a bolha da internet. Atualmente o termo startup (start = 

iniciar, up = para cima), é ligado a empreendedorismo e inovação e se refere a 

empresas que cresceram rapidamente e que alcançaram posições de liderança.  

Startup são empresas de pequeno porte, recém-criadas ou em fase de 

constituição, com atividades ligadas à pesquisa e desenvolvimento de ideias 

inovadoras, com baixos custos de manutenção, que oferecem possibilidade de 

rápida e consistente geração de lucros. São empresas, normalmente de base 
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tecnológica, que apresentam forte espírito empreendedor e uma constante procura 

por um modelo de negócio inovador, para gerar valor (transforma trabalho em 

dinheiro). 

Uma startup é um grupo de pessoas à procura de um modelo de negócios 

sustentável e replicável, ou repetível e escalável, trabalhando em condições de 

extrema incerteza.  

Por isso, precisa criar protótipos, testar hipóteses (Blank). Ser repetível se 

relaciona com a capacidade de entregar o mesmo produto em escala 

potencialmente ilimitada, sem muitas customizações ou adaptações para cada 

cliente.  

Vender a mesma unidade do produto várias vezes, ou tendo-o sempre disponível, 

independente da demanda (ex. DVD vs. Pay-per-view). Ser escalável é a chave de 

uma startup: significa crescer cada vez mais, sem que isso influencie no modelo 

de negócios. Crescer em receita, mas com custos crescendo bem mais 

lentamente. Isso fará com que a margem seja cada vez maior, acumulando lucros 

e gerando cada vez mais riqueza (Gitahy). 

Nas startups, o segredo é realizar ciclos curtos de validação e reorientação do 

modelo de negócios. Uma empresa tradicional tentaria passar seu primeiro ano 

executando à risca o plano de negócio e realizando pesquisas detalhadas de 

mercado; uma startup precisa validar o modelo (Sebrae). 

Os alunos das disciplinas práticas do curso de Administração da Faculdade LS 

deverão utilizar a metodologia CANVAS para resumir e sintetizar as hipóteses e 

validar as ideias propostas. 

Por isso, é necessário envolver e ouvir o potencial cliente, os usuários potenciais, 

os possíveis compradores e parceiros, para que participem do processo de 

definição do negócio com opiniões sobre todas as propostas do Modelo de 

Negócio.  

Com base nas opiniões coletadas, é necessário revisar as hipóteses e voltar ao 

início do processo, de forma cíclica, modificando as propostas formuladas e 

fazendo os ajustes necessários nos campos que aparecem imperfeitos. A 

metodologia permite chegar rapidamente a um formato viável e consistente da 

proposta, que pode ser apresentada a potenciais parceiros-investidores. 
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A estrutura da metodologia lembra o conceito de espiral de projeto. A partir da 

ferramenta, cria caminhos do negócio, fornece técnicas para o desenho/projeto, 

reinterpreta a estratégia do ponto de vista do modelo, indica o processo criativo do 

negócio, interligando conceitos, técnicas e ferramentas. A última fase (outlook) 

propõe 5 novos tópicos de geração de negócios. 

 

 

 

 

 

Um modelo de negócio deve descrever a análise racional de como uma 

organização cria, entrega e captura valores. O objetivo é criar vantagem 

competitiva; neste aspecto, retoma os conceitos de “cadeia de valor” e de 

construção de vantagem competitiva de Porter, de 1984: 

 

Qualquer negócio é um sistema, ou combinação de vários elementos, 

interconectados, para constituir um todo organizado.  

Um modelo é uma descrição de um sistema e pode ser linear, descritiva ou visual. 

A forma visual permite representar ideias ou cenários, utilizando o “pensamento 

visual”.  
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O Modelo fornece uma “visão sistêmica”, permitindo analisar e compreender o 

todo na relação das partes e na interação entre elas.  

A ferramenta Canvas reúne os conceitos principais em um “Quadro”, que permite 

uma visão imediata e integral do negócio, fornecendo maior clareza sobre a 

viabilidade de uma proposta. O Canvas facilita a identificação de todos os 

aspectos de um novo empreendimento e, ainda, permite que qualquer pessoa 

visualize o modelo e sugira inovações a serem validadas. 

A partir da estrutura básica aqui descrita o aluno deverá criar (Com orientação do 

professor da disciplina) um Plano de Negócios ou Modelo de Negócios (Utilizando 

metodologia Canvas) e apresentar como projeto final das disciplinas práticas 

(sétimo e oitavo semestres) do curso de Administração.  

O modo de desenvolvimento do projeto estará previsto no plano de ensino da 

disciplina. 

 

 

 

Referência: 
www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


