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1. PERFIL INSTITUCIONAL 

 

1.1 Breve histórico e características da Instituição 

 
Implantada sob o nome de Faculdade Metropolitana do Vale do Aço, FAMEV, 

partiu de uma realidade objetiva das instituições de ensino superior de natureza 

privada, com o espírito público que é o seu concreto. Desenvolveu-se sustentada em 

discussões internas, decorrentes de posições plurais de seus agentes, tendo como 

conteúdo a indissociação do ensino, pesquisa e extensão, contextualizada na 

realidade profissional. Sua eficiência é balizada na capacidade de dar respostas às 

necessidades de sua comunidade, seja no âmbito conjuntural, seja no estrutural, 

segundo a ética que a orienta. 

A criação da Faculdade Metropolitana do Vale do Aço, FAMEV, constituía uma 

antiga aspiração da comunidade ipatinguense. Há muito, lideranças regionais se 

preocupavam com o deslocamento de sua juventude universitária para os grandes 

centros, o que, por si só, justificava a criação de vários Institutos de Educação 

Superior, entre eles a FAMEV. 

Neste contexto, a Faculdade Metropolitana do Vale do Aço foi credenciada 

por meio da Portaria MEC nº 32, de 28 de Janeiro de 2015, publicada no Diário Oficial 

da União no dia 12 de fevereiro de 2015 às páginas 12 e 13, seção 1. A IES teve como 

mantenedora o Instituto de Gestão Educacional Vacel Ltda, inscrito no CNPJ: 

04.412.787/0001-50, pessoa jurídica de direito privado com fins lucrativos, com sede 

em Ipatinga/MG. Seu contrato foi registrado no Serviço Registral de Títulos e 

Documentos e Cível das Pessoas Jurídicas localizado na Rua Belo Horizonte, 243-B, 

Centro, em Ipatinga/MG, protocolado sob n° 22554 e registrado sob o nº 6439 no Livro 

A-7 em 19 /04/2001; registrado em microfilme sob n° 6439 no Livro A-7. 

A FAMEV tem, desde a sua fundação, servido não só a comunidade 

ipatinguense, como também a toda região, recebendo alunos de aproximadamente 90 

cidades do leste mineiro. 

A FAMEV tem sua sede localizada na Avenida Gerasa, nº 1447, Bairro 

Bethânia, na cidade de Ipatinga/MG, na qual são ofertados os cursos superiores de 

Pedagogia e Serviço Social – Portaria MEC 239/2015. 
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A primeira turma do curso de Pedagogia iniciou no primeiro semestre de 2016 

e o curso de Serviço Social não houve formação de turma e está em processo de 

extinção. 

No segundo semestre de 2018, ocorreu a transferência de mantença realizada 

através do ‘Termo de Responsabilidade do Ato de Transferência de Mantença’, 

registrado no e-MEC através do processo 201817413, iniciado em 02/10/2018 e 

concluído em 22/04/2019, mudando a mantenedora INSTITUTO E GESTAO 

EDUCACIONAL VACEL LTDA para (Cód. 17199) - IBRA – INSTITUTO 

BRASIL DE ENSINO E CONSULTORIA LTDA, pessoa jurídica de Direito Privado, com 

fins lucrativos – Sociedade Civil, CNPJ. 23.805.137/0001-19, representante legal 

Bruno Lopes de Souza Santos. 

Houve, também, a alteração de nome da Mantida de ‘Faculdade Metropolitana 

do Vale do Aço - FAMEV para ‘Faculdade Instituto Brasil de Ensino – IBRA com sigla 

Faculdade IBRA’ publicada na Portaria IBRA 61/2019, de 23/08/2019, com registro 

no e-MEC através do processo 201916371, iniciado em 23/08/2019 e concluído em 

25/09/2019. 

 
 
 
1.2 Inserção Regional 

 
O Faculdade IBRA é uma instituição consolidada e de grande credibilidade 

junto à comunidade. Recebe alunos oriundos de diversas cidades das Regiões do 

Vale do Aço e Vale do Rio Doce o que lhe dá uma característica regional e não apenas 

local. 

Sua localização é privilegiada pois a cidade de Ipatinga, é um importante 

município de Minas Gerais, se caracterizando como polo regional de comércio, saúde 

e educação e com um desenvolvimento acelerado e em expansão na área industrial 

de siderurgia e celulose. 

Ipatinga é uma cidade que tem presenciado mudanças significativas no 

decorrer de seus 55 anos. Sua área de polarização abrange um raio de mais de 100 

quilômetros. 

Pelo município de Ipatinga passa a BR 381 que o aproxima da região central 

do estado, bem como do Vale do Rio Doce. A cidade está a 210 km de Belo 
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Horizonte, 100 km de Governador Valadares e também, 100 km de Caratinga, dois 

outros importantes polos regionais. 

Outro fator que merece destaque é o próprio endereço de sua sede. A Avenida 

Gerasa é de fácil acesso e constitui uma das principais rotas para quem chega ou vai 

para as diversas cidades do entorno. 

 
 

 
 

O IBRA gera diversos empregos diretos e indiretos, contribuindo com o 

desenvolvimento da região. Além de proporcionar qualificação profissional, educação 

continuada e ações sociais na forma de convênios e parcerias com diferentes 

segmentos da sociedade civil. 

Em sintonia com as últimas tendências educacionais e com as novas 

tecnologias de informação e comunicação (TICs), o IBRA caracteriza-se como um 

centro de ensino de qualidade, compatível com as melhores faculdades das grandes 

cidades. 

O IBRA realiza anualmente, por meio de parcerias com organizações públicas 

e privadas, uma série de eventos de extensão gratuitos ou a preços reduzidos, abertos 

à comunidade externa, visando a atingir um público maior do que o habitualmente 

atendido por seus serviços educacionais. 

Tais iniciativas têm grande receptividade, contando com a participação e o 

reconhecimento dos diferentes setores da sociedade, uma vez que tais eventos são 

planejados levando-se em conta as expectativas da população. 

 
1.3 Missão Institucional do IBRA 
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A Missão da Faculdade IBRA é “Exercer uma ação integrada das suas 

atividades educacionais visando a geração, a sistematização e disseminação do 

conhecimento, para a formação de profissionais empreendedores capazes de 

promover a transformação e o desenvolvimento social, econômico e cultural da 

comunidade em que está inserida” 

Para realizar sua Missão, Faculdade IBRA tem como visão: “habilitar 

profissionais considerando o avanço científico e tecnológico, tanto geral como 

específico, dentro de sua área de conhecimento, mas não se limitará a considerar a 

ciência e a sua tecnologia, refletirá sobre os seus usos, possibilidades e limites”. 

Considerando sua missão e visão, Faculdade IBRA, como instituição 

educacional, se orienta a promover a educação, entendendo-a como processo de 

apreensão do conhecimento e de desenvolvimento de habilidades transformadoras 

das relações sociais, a partir de princípios humanísticos, éticos e de justiça social. 

Consciente de que o ensino de graduação é a mais importante função num 

país como o Brasil, cuja fase de desenvolvimento exige mão de obra qualificada em 

todos os níveis educacionais, particularmente no superior, Faculdade IBRA tem como 

foco, um ensino de graduação que ocupa, no seu planejamento acadêmico, papel 

indissociável das demais funções, numa interação claramente definida nos projetos 

pedagógicos dos cursos, com atenção especial para a qualidade, assegurada pelos 

seus docentes e a efetiva carga horária disponível para o ensino de graduação. 

 

1.4 Finalidade Institucional 

 
A Faculdade IBRA tem como finalidade estimular a criação cultural e o 

desenvolvimento do profissional, propiciando condições de educação ao homem, 

como sujeito e agente de seu processo educativo e de sua história, pelo cultivo do 

saber, em suas diferentes vertentes, formas e modalidades. 

Sabidamente, as sociedades têm sofrido fortes impactos provocados pelo 

frequente emprego de novas tecnologias que, constantemente, alteram hábitos, 

valores e tradições que pareciam imutáveis. 

A educação do cidadão de forma continuada, verticalizando-se com a 

aquisição de complexas competências, é fundamental para o desenvolvimento do 

país. Neste sentido, a agilidade e a qualidade na formação de graduados, ligados 
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diretamente ao mundo do trabalho, viabilizam o aporte de talentos humanos 

necessários à competitividade, ao mesmo tempo em que amplia as oportunidades 

de novos empreendimentos. 

Os Cursos Superiores surgem como uma das principais respostas do setor 

educacional às necessidades e demandas da sociedade brasileira, criando condições 

para quebrar as amarras que os burocratizavam, flexibilizando e possibilitando a sua 

contínua adequação às tendências contemporâneas de construção, de itinerários, de 

profissionalização e de trajetórias formativas e de atualização permanente, em 

consonância com a realidade laboral dos novos tempos. 

A Faculdade IBRA possui as seguintes finalidades: 

1. contribuir para a formação de pessoas nas diferentes áreas de conhecimento 

profissional, aptos para a inserção em setores e para a participação no 

desenvolvimento da sociedade brasileira; 

2. incentivar o trabalho de pesquisa científica, visando ao desenvolvimento da ciência 

e tecnologia, da criação e difusão da cultura; 

3. promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que 

constituem patrimônio da humanidade através do ensino, de publicações e de outras 

formas de comunicação; 

4. suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional 

integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual 

sistematizadora do conhecimento de cada geração; 

5. possibilitar o conhecimento dos problemas do mundo, em particular os regionais 

e nacionais, prestando serviços especializados à comunidade e estabelecendo com 

esta, uma relação de reciprocidade; 

6. promover a extensão, aberta à participação da população, visando a difusão das 

conquistas e benefícios da criação cultural e da pesquisa tecnológica geradas na 

instituição. 

7. promover, no exercício de suas atividades de ensino, pesquisa e extensão, o 

desenvolvimento harmônico e integrado de sua comunidade, com vista ao bem-estar 

social, econômico, político e espiritual do homem; 

8. preservar os valores éticos, morais, cívicos contribuindo para aperfeiçoar a 

sociedade, na busca do equilíbrio e bem estar do homem; 
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9. ser uma instituição aberta à sociedade, contribuindo para o desenvolvimento de 

todas as faculdades intelectuais, físicas e espirituais do homem. 

Essa concepção aponta para uma educação em processo contínuo e 

autônomo, fundamentada no desenvolvimento de competências exigíveis ao longo 

da vida profissional das pessoas. 

Em suma, os Projetos Pedagógicos dos cursos do IBRA caminham para a 

criatividade e a inovação, condições básicas para atendimento das diferentes 

vocações e para o desenvolvimento de competências para atuação social e 

profissional em um mundo exigente. 

Os objetivos básicos dos cursos de graduação do IBRA são capacitar o 

estudante para o desenvolvimento de competências que se traduzam na aplicação, 

no desenvolvimento (pesquisa aplicada e inovação) e na difusão de conhecimento, na 

gestão de processos e na criação de condições para articular, mobilizar e colocar em 

ação conhecimentos, habilidades, valores e atitudes para responder de forma original 

e criativa, com eficiência e eficácia, aos desafios e requerimentos do mundo atual. 

 

1.5 Objetivos e Metas da Faculdade IBRA 

 
Os objetivos e metas da Faculdade IBRA expressam o conjunto de valores 

presentes na Instituição, espelham sua filosofia e regem as diretrizes e metas 

institucionais. E podem ser vistos no quadro a seguir. 

O PDI, em consonância com os propósitos norteadores da Faculdade IBRA, 

atua no sentido de formar um conjunto dinâmico, articulado e integrado, que interaja 

plenamente com o ambiente acadêmico e o profissional. 

Essas metas permitem que a Faculdade IBRA desenvolva sua proposta 

curricular mais adequada à realidade e envolva a comunidade na solução e 

compreensão de seus problemas, quanto à qualidade de vida da região, educação 

ambiental, demandas culturais, melhoria do ensino e consolidação da ação 

comunitária. 

1.5.1 Objetivo Geral 

A Faculdade Instituto Brasil de Ensino – IBRA tem por objetivo geral a formação 

de profissionais, com sólida dotação geral e humana, atribuindo-lhes a capacidade de 

análise e articulação de conceitos e argumentos, de interpretação e 
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valorização dos fenômenos humanos, aliados a uma postura reflexiva e visão crítica, 

colocando as instituições, a serviço, primeiro, do homem e, depois, da sociedade, 

buscando a emancipação pessoal e social num mundo em permanente transformação 

A Faculdade Instituto Brasil de Ensino – IBRA através da integração de ensino, 

pesquisa e extensão, busca produzir a condição para conhecimentos que formem 

profissionais em Ipatinga e Região para serem agentes de mudanças sociais e 

desempenhar seu papel social de promotora de desenvolvimento sustentado no 

conhecimento, a partir de referenciais éticos, políticos, epistemológicos, educacionais 

e técnicos presentes nos seus princípios e diretrizes de ação. 

 
1.5.2 Objetivos Específicos 

A Faculdade Instituto Brasil de Ensino – IBRA, como instituição de educação, 

tem os seguintes objetivos específicos: 

 Formar profissionais comprometidos com o desenvolvimento da sociedade 

brasileira; 

 Estimular o aperfeiçoamento continuado do profissional, oferecendo uma 

Estrutura Intelectual sistematizada do conhecimento, em seus diversos níveis 

de abrangência. 

 Efetivar atividades abertas de extensão, estabelecendo uma relação, instituição 

– professor-aluno-sociedade, de intercambio, interação e complementaridade; 

 Fortalecer a articulação interinstitucional através de convênios, acordos de 

cooperação e Programas diversos; 

 Implementar processo permanente de avaliação Institucional; 

 Colaborar para o desenvolvimento da cidade, Estado e do país articulando-se 

com os poderes públicos e com a iniciativa privada, na participação de 

programas nas áreas da educação e da Cultura. 

 
Por seus objetivos, concebe a graduação não só como atividade fim da 

Instituição, mas, também, como meio de se implementar o desenvolvimento 

econômico, social, cientifico, tecnológico e cultural do país e da região onde está 

inserida. 
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Cada segmento social possui seus valores, direções, opções, preferências, 

prioridades que se traduzem e se impõem através de normas, leis, decretos, 

propaganda, burocracias, ministérios e secretarias. Nesse sentido a qualidade 

necessária e exigida sofre influência do conjunto de determinantes que configuram 

os instrumentos da educação formal e informal e o perfil do alunado. 

É com esse entendimento que se busca a política pedagógica de Graduação 

com a estruturação de projeto pedagógico com currículos mais flexíveis e atualizados. 

Ao colocar a qualidade como objetivo central da proposta para o Ensino de 

Graduação, a IES tem por finalidade a construção de processo coletivo de articulação 

de ações voltadas para a formação competente do profissional que se pretende 

formar. 



 

 

 
 
 

1.5.3 RESUMO DA ÁREA ESTRATÉGICA, OBJETIVOS E METAS 

Área Estratégica Objetivos Metas 2019 2020   2021   2022 

1.1.1 Elaboração dos projetos de acordo com as normas vigentes e com o padrão 
de atendimento da Faculdade IBRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-Graduação e 
Pós-Graduação 

1.1 Instalar a Instituição em sede 
própria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 Melhorar e consolidar a qualidade 
dos cursos de Graduação 

 
 
 
 
 
 

 
1.3 Ofertar novos cursos de graduação 

 
 

 
1.4 Criar condições de acesso e 
permanência dos alunos nos cursos 

1.1.2 Instalação de uma nova Unidade para implantação de novos cursos de 
graduação presenciais, e instalações para a estrutura dos futuros cursos de 
graduação EAD 

1.1.3. Início dos trabalhos administrativos e pedagógicos na Sede Adquirida 

1.2.1 Atualizar os projetos pedagógicos dos cursos de graduação 

1.2.2Realizar os processos de avaliação institucional dos cursos 

1.2.3 Manter atualizado os espaços pedagógicos 

1.2.4 Implantar a disponibilização de 20% das Grades Curriculares dos Cursos 
Presencias na Modalidade EAD 

1.2.5 Melhorar o acervo, as instalações e equipamentos da biblioteca 

1.2.6 Promover projetos multidisciplinares 

1.2.7 Flexibilizar o turno de funcionamento admitindo-se o horário diurno 

1.2.8 Ampliar os programas de bolsas acadêmicas. 

1.2.9 Viabilizar a participação de discentes em eventos científicos, culturais e 
artísticos; 

1.2.10 Ampliar o acervo de recursos de multimídia 

1.3.1 Realizar diagnóstico para identificar as demandas 

1.3.2 Elaborar projetos pedagógicos dos cursos identificados 

1.3.3 Solicitar autorização ao MEC 

1.4.1 Utilizar o resultado do ENEM no processo seletivo 

1.4.2 Criar o núcleo de apoio ao estudante –NAE 

1.4.3 Ampliar gradativamente a política de bolsas e de percentual de redução no 
valor das mensalidades 

1.4.4 Garantir ao aluno o acesso aos mecanismos de financiamento estudantil 

1.4.6 Criação de vagas em horário diurno 

 
X 

 
X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 
 

X X X X 

X X X 



 

 

 
 

 
1.5 Pós-Graduação 

1.5.1 Elaborar e implementar projetos de pós-graduação lato senso de acordo 
com as demandas emergentes 

X X 
  

1.6Implementar política de 
acompanhamento de egresso 

1.6.1 Elaborar e implantar o programa de acompanhamento do egresso- PAE X X X X 

1.7 Fomentar o uso de novas 
tecnologias no processo 
Ensino/Aprendizagem. 

1.7.1Disponibilizar e disseminar a utilização de recursos de multimídia X X X X 

 
 

2 -Pesquisa e 

extensão 

 
 

2.1 Estimular atividades de pesquisa e 
extensão que apresentem relevância 
social e cultural. 

2.1.1 Promover a articulação entre a disciplina estágio supervisionado e 
atividades de pesquisa/iniciação científica 

X X X X 

2.1.2 Fomentar o desenvolvimento de atividades complementares sobre temas e 
fenômenos locais X X X X 

2.1.3 Firmar parcerias com instituições públicas e privadas X X X X 

2.1.4 Desenvolver programas de monitoria e extensão X X X X 

2.1.5 Lançamento da revista Científica Eletrônica X    

2.1.6 Promover Evento de iniciação científica X X X X 

 

 
3 -Gestão de 

pessoas 

 
3.1 Valorizar, capacitar e Qualificar a 

equipe administrativa 

3.1.1 Identificar as necessidades e prioridades de capacitação e/ou qualificação; X X X X 

3.1.2 Desenvolver programas de acordo com as necessidades identificadas X X X X 

3.1.3 Reestruturar o plano de carreira do pessoal técnico administrativo  X X X 

3.2 Valorizar, capacitar e Qualificar a 
equipe docente 

3.2.1 Identificar as necessidades e prioridades de capacitação e/ou qualificação; X X X X 

3.2.2 Desenvolver programas de acordo com as necessidades identificadas X X X X 

3.2.3 Reestruturar o plano de carreira docente X X X X 

 
 

 
4 Planejamento e 

gestão 
institucional 

4.1 Comprometer a comunidade 
acadêmica com os resultados e o 
desempenho geral da Instituição. 

4.1.1 Promover a divulgação e a participação permanente nos processos de 
planejamento, organização, monitoramento e avaliação das ações 

 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

4.2 Assegurar a excelência das 
atividades acadêmicas. 

4.2.1 Reformular o regimento interno     

4.2.2 Garantir a qualidade na prestação dos serviços técnicos e de apoio 
administrativo 

X X X X 

4.3 Desenvolver e ampliar programas 
de promoção da imagem da Faculdade 
IBRA 

4.3.1 Fortalecer a assessoria de comunicação X X X X 

4.3.2 Promover eventos que fortaleçam a imagem institucional X X X X 
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1.6. Desenvolvimento dos Cursos e Programas Educacionais 
 

1.6.1 Oferta De Cursos 

Graduação 

CURSOS ATIVOS 

 
CURSO 

 
MODALIDADE 

 
VAGAS 

 
TURNO 

 
SITUAÇÃO 

Pedagogia 
Licenciatura 

Presencial 160 Noturno Em processo de 
reconhecimento 

Serviço Social 
Bacharelado 

Presencial 160 Noturno Extinto 

CURSOS PREVISTOS 

Matemática 
Licenciatura 

EAD 500  Aguardando 
Publicação 

Letras – 
Português/Inglês 

Licenciatura 

EAD 500  Aguardando  
Publicação 

Pedagogia 
Licenciatura 

EAD 500  Aguardando  
Publicação 

Educação Especial 
Licenciatura 

EAD 500  Aguardando 
Publicação 

 
1.6.2 Pós-graduação Lato Sensu e MBA. 

 

CURSO 
Carga 
horária 

Situação 

Gestão Escolar e Coordenação Pedagógica 360h Previsto 

Linguística Aplicada 360h Previsto 

Metodologia do Ensino da Língua Portuguesa e Inglesa 360h Previsto 

Língua, Linguística e Literatura 360h Previsto 

Tópicos Especiais em Matemática 360h Previsto 

Justiça e Mediação Sistêmica 480h Previsto 

MBA em Gestão Estratégica de Empresas 480h Previsto 

MBA Excelência Humana 480h Previsto 

MBA Gestão de Pessoas, Liderança e Desenvolvimento 
Organizacional 

420h 
Previsto 

MBA Executivo em Liderança e Gestão Empresarial 420h Previsto 
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1.6.3 Extensão 

 
Conforme o Plano Nacional de Extensão Universitária (BRASIL, 2001) a 

Extensão Universitária “é o processo educativo, cultural e científico que articula o 

Ensino e a Pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora 

entre a Faculdade e a Sociedade.” 

Em cumprimento ao artigo 43 da Lei de Diretrizes e Bases (LDB), as 

Atividades de Extensão da IBRA têm por objetivo: 

 Incentivar, aprovar e desenvolver projetos de pesquisas na área de atuação da 

Instituição; 

 Elaborar e implantar projetos de Atividades de Extensão Universitária; 

 Divulgar projetos e pesquisas desenvolvidos na instituição; 

 Promover parcerias, quando pertinente, que viabilizem o desenvolvimento de 

pesquisas e projetos de Extensão. 

As atividades de Extensão na IBRA são desenvolvidas atendendo as 

demandas acadêmicas e da comunidade, através de: 

1) Cursos de Extensão - cursos ministrados pela IBRA (ou parceiras) que atendam 

as demandas dos cursos regulares de graduação e Pós-graduação. Os cursos podem 

ser presenciais, semipresenciais ou a distância. Os cursos de Extensão Universitária 

distinguem-se em 4 modalidades, a seguir: 

a) Cursos com a carga horária entre 4 e 16 horas são denominados Iniciação. 

b) Cursos com a carga horária entre 16 e 64 horas são denominados Atualização. 

c) Cursos com a carga horária entre 65 e 179 horas são denominados Capacitação. 

d) Cursos com a carga horária entre 180 e 359 horas são denominados 

Aperfeiçoamento. 

2) Eventos - Caracterizados como atividades de curta duração como: palestras, 

seminários, exposições, congressos, simpósios, debates, fóruns, encontros, jornadas, 

semanas acadêmicas, aulas magnas, visitas técnicas, feiras e outras atividades que 

favorecem a disseminação do conhecimento. Os eventos poderão ter no mínimo 4 e 

no máximo 30 horas de duração. 

3) Ação Contínua - tem como objetivo o desenvolvimento de comunidades e a 

integração social. São projetos desenvolvidos ao longo do ano letivo e podem ser 
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renovados a cada ano. Os eventos de ação continuada poderão ter no mínimo 40 e 

no máximo 120 horas de duração. 

A extensão universitária configura um dos papéis a ser desenvolvido pelas 

instituições de ensino superior junto à sociedade, pois é por meio dela que, a 

sociedade toma conhecimento dos princípios, objetivos e da missão dessas 

instituições. Na IBRA, os cursos autorizados e reconhecidos em funcionamento, tais 

atividades se efetivam na realização de seminários, congressos, exposições, e outras 

que possam contemplar na sociedade através das necessidades desta, inferidas 

através dos meios de comunicação e da percepção da IES enquanto produtora de 

conhecimento. A política de extensão da IES está definida e institucionalizada em 

cursos autorizados e reconhecidos por meio de palestras, cursos, minicursos, dentre 

outras, que envolvam docentes, discentes e a comunidade. 

Neste contexto, a IBRA poderá desenvolver cursos de extensão que abranjam 

diversas áreas do conhecimento para ampliar seu acesso à comunidade acadêmica e 

não acadêmica, proporcionando uma aprendizagem efetiva frente à demanda 

encontrada. Afinal além de instrumentalizadora do processo teoria e prática, a 

extensão é um trabalho interdisciplinar que favorece a visão integrada do social. 

No que diz respeito à integração entre a graduação e pós-graduação a IBRA 

acredita que isso acontece: 

 Através dos Núcleos de Pesquisa e Extensão; 

 Através das atividades extracurriculares; 

 Através de seminários e debates. 



 

 

2. DO PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL 

 

 
A Faculdade IBRA atua nos níveis de formação acadêmica no âmbito da 

Graduação e Pós-Graduação. 

A Faculdade IBRA está alicerçada em valores, que é o cerne das definições 

da construção da sociedade almejada. Além disso, orienta-se por uma educação 

emancipatória que colabore para uma sociedade mais justa. 

Numa postura ética de esperança, que sustenta a crença de que tanto o 

compromisso social quanto o individual possam ser mantidos, a área de atuação 

acadêmica procura dimensões fundamentais da personalidade humana como 

participação social, ação comunicativa orientada para o entendimento, auto estima 

e relações interpessoais. Envolve uma nova racionalidade, a comunicativa, que nos 

leva permanentemente à busca de um consenso, fruto do diálogo intersubjetivo. 

 
2.1 Do Conceito Institucional, Conceitos de Curso e das Graduações 

 
 

A Faculdade IBRA é uma faculdade isolada que no momento oferece o curso 

de Licenciatura em Pedagogia e Serviço Social (presencial). 

Em relação às avaliações do Ministério da Educação (MEC), em especial o 

Conceito Institucional (CI), divulgado em 2011, a Faculdade IBRA, obteve conceito 3,0 

que é indicativo de que a Instituição está dentro do conceito satisfatório estabelecido 

pela legislação. Os cursos ofertados, obtiveram conceitos 3,0 – Pedagogia e 4,0 – 

Serviço Social no Conceito de Curso (CC), no final de 2019 a IBRA foi avaliada in loco 

para o seu recredenciamento institucional, o qual obteve conceito 4, e o 

reconhecimento do curso de pedagogia, o qual obteve conceito 4, demonstrando estar 

acima da média, e oferecendo um ensino de qualidade e comprometimento com a 

comunidade acadêmica. 

No atual momento histórico, a Faculdade IBRA busca a valorização e 

continuidade das melhores práticas acadêmicas, administrativas e pedagógicas, 

estabelecendo um marco referencial no estabelecimento e acompanhamento de 

novas diretrizes e ações, com vistas à expansão da Instituição, ao aperfeiçoamento 

de suas potencialidades e a introduções de inovações que se identificam com o 

momento de crescimento da IES. Essas ações justificam, pois, a revisão e o 
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incremento nas políticas, objetivos e metas do Plano de Desenvolvimento Institucional. 

A Faculdade IBRA busca facilitar o acesso da comunidade às novas 

descobertas, colocando-as a serviço de todos, disseminar valores éticos, artísticos e 

culturais que possam garantir e conservar a tradição, transmitir novos conhecimentos, 

subsidiar o mercado com as descobertas da tecnologia e da ciência e facilitar o acesso 

da comunidade a essas descobertas, por meio de diálogo, seminários, cursos, 

atividades de pesquisa e serviços de extensão. 

 
A – Pedagogia 

 
 

O Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia da Faculdade IBRA foi 

concebido com base na Resolução CNE/CP nº 01/2006, que instituiu as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação em Pedagogia, licenciatura. 

O Curso de Graduação em Pedagogia está em consonância com o Projeto 

Pedagógico Institucional (PPI) e com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 

da Faculdade IBRA. 

Em termos de referência normativa, o Curso de Graduação em Pedagogia da 

Faculdade IBRA atende ao disposto no Decreto nº 5.626/2005, que regulamenta a Lei 

nº 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre o Ensino da Língua Brasileira de 

Sinais – LIBRAS, ao Decreto nº 5.296/2004, que dispõe sobre as condições de acesso 

para as pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida e às Diretrizes 

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

de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, de acordo com a Resolução CNE/CP 

nº. 01 de 17 de junho de 2004. 

O curso de Graduação em Pedagogia da Faculdade IBRA ainda atende ao 

disposto na Lei nº. 9.795, de 27 de abril de 1999 e ao Decreto nº 4.281 de 25 de junho 

de 2002 que trata das políticas de educação ambiental. 

A proposta do Curso de Pedagogia da Faculdade IBRA tem o objetivo de 

promover a formação de docentes para ministrar ensino de qualidade, dentro da 

nova visão de seu papel na sala de aula, na escola e na sociedade. 
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O Curso de Pedagogia está estruturado a partir da concepção de que a 

formação de professores que atuarão na Educação Básica deve observar princípios 

norteadores desse preparo para o exercício profissional específico, tendo a 

competência como concepção nuclear na orientação do curso, a coerência entre a 

formação oferecida e a prática esperada do futuro professor, e a pesquisa, com foco 

no processo de ensino-aprendizagem, uma vez que ensinar requer, tanto dispor de 

conhecimentos e mobilizá-los para a ação, como compreender o processo de 

construção do conhecimento. 

As atividades de extensão são propostas, ao longo do Curso de Pedagogia, 

para completar a sua formação, como recurso de ensino, possibilitando, a um só 

tempo, que o aluno busque respostas para as grandes indagações que se apresentam 

na atualidade, sem deixar de interagir com a sociedade que o cerca. 

 
B – Letras 

 

O Curso de Licenciatura em Letras Português/Inglês da IBRA, ministrado no 

município de Ipatinga, no Estado de Minas Gerais, observado os preceitos da de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996), das Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Formação de Professores da Educação Básica (Resolução CNE/CP nº 01/2002), 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais instituídos para o Ensino Fundamental e Médio, 

Resolução CNE/ CES nº 18 de 13 de março de 2002 e com o Parecer CNE/CES nº 492 de 

03 de abril de 2001, regulamentos que instituem as Diretrizes Curriculares para o cursos 

de Letras, Resolução CNE nº 02/2015, Define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica 

para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a formação continuada.  

A formação do docente para a Educação Básica à luz da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996) formaliza a necessidade crescente de oferecer 

ao professor, formação inicial e continuada de modo a dotá-lo de condições adequadas 

para a atuação na escola, de acordo com os padrões de qualidade estabelecidos pelo 

Ministério da Educação, com as exigências atuais do mercado de trabalho, como também, 

contribuir para o avanço científico e tecnológico da sociedade. 

O conjunto das normas que compõem a legislação educacional brasileira, construída a 

partir da Lei nº 9.394/1996, reconhece a importância fundamental da atuação dos docentes 
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no processo de ensino-aprendizagem e dedica atenção especial ao problema da formação 

de professores para a Educação Básica. 

 
 
C -  Serviço Social 

 
 

O Curso de Graduação em Serviço Social da Faculdade IBRA, por não ter 

formado turmas está em processo de extinção junto ao MEC, mas para a criação do 

curso foram observados os preceitos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 

nº 9394/1996), foi concebido com base na Resolução CNE/CES nº 15/2002, que 

instituiu as Diretrizes Curriculares dos Cursos de Serviço Social, atendendo, ainda, à 

Resolução CNE/CES nº 2/2007 que dispõe sobre a carga horária mínima e 

procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos de graduação, 

bacharelados, na modalidade presencial. 

Em termos de referência normativa, o Curso de Graduação em Serviço Social 

da Faculdade IBRA atende ao disposto no Decreto nº 5626/2005, que regulamenta a 

Lei nº 10436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre o Ensino da Língua Brasileira 

de Sinais – LIBRAS, e ao Decreto nº 5296/2004, que dispõe sobre as condições de 

acesso para as pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. 

O Curso de Graduação em Serviço Social está em consonância com o Projeto 

Pedagógico Institucional (PPI) e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da 

Faculdade IBRA. 

 

O propósito principal do Curso de Graduação em Serviço Social da Faculdade 

IBRA era oferecer uma formação intelectual e cultural generalista, crítica e 

competente, que capacite o egresso para atuar nas expressões da questão social, 

formulando e implementando propostas de intervenção para seu enfrentamento, com 

capacidade de promover o exercício pleno da cidadania e a inserção criativa e 

propositiva dos usuários do Serviço Social no conjunto das relações sociais e no 

mercado de trabalho. 

O Curso de Graduação em Serviço Social da Faculdade IBRA propôs uma 

ruptura com as concepções tradicionais do ensino e, fundamentalmente, com as 

formas acadêmicas desvinculadas da prática real da profissão. 

As linhas de trabalho foram centradas em metodologias ativas e interativas, 
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centradas no aluno, voltadas para o seu desenvolvimento intelectual e profissional, 

com ênfase nas quatro aprendizagens fundamentais, que constituem os pilares do 

conhecimento: “Aprender a conhecer”, “Aprender a fazer”, “Aprender a viver juntos” e 

“Aprender a ser”. 

A filosofia que sustentou o Curso de Graduação em Serviço Social da 

Faculdade IBRA foi assentada no desenvolvimento de mecanismos efetivos de 

interdisciplinaridade e flexibilização curricular que permitam o desenvolvimento da 

progressiva autonomia intelectual do aluno, condição necessária para que o egresso 

podia vir a superar os desafios de renovadas condições de exercício profissional e 

de produção do conhecimento. 

 
2.2 Dimensões 

 
 

A Faculdade IBRA entende a sua dimensão cultural como sendo aquela que 

envolve fatores e os aspectos filosóficos, culturais, biopsíquicos e sociais das pessoas 

que dela participam - seus alunos, gestores, professores, pais, familiares e 

representantes da comunidade. 

O papel da administração é o de coordenar a ação dos diferentes participantes 

de tal forma que seja promovida a sua plena realização como seres humanos e 

sociais. 

Diretamente associada à dimensão cultural está a dimensão política da 

Faculdade IBRA que compreende as estratégias de ação concreta de professores, 

gestores, alunos e representantes da comunidade. 

Essa dimensão envolve a noção de representatividade de cada um, colocando 

a dimensão política da administração em um constante repensar de sua estrutura e 

da questão do poder, em consonância com os movimentos sociais que reclamam o 

desejo de uma ação transformadora. 

A dimensão pedagógica da Faculdade IBRA compreende o conjunto de 

princípios, cenários e técnicas educacionais intrinsecamente comprometidos com a 

consecução eficaz dos objetivos educacionais. A teoria e prática educacional se 

apoiam na concepção de cenários e princípios pedagógicos, os quais refletem as 

mentalidades, os significados da época histórica. 

Por fim, a dimensão econômica se identifica com os recursos financeiros e 
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materiais, estruturas, normas e mecanismos de coordenação e comunicação 

correlatos. 

A Faculdade IBRA o concebe não como simples fator de produção, na função 

de maximização de benefícios e de viabilidade econômica, mas como um 

instrumental, indispensável e substantivamente marcado por valores humanos e 

sócios - políticos. Essas quatro dimensões se articulam dentro das linhas básicas de 

ação do PDI e do PPI da Instituição. 

Assim, sua cultura é assumida e elaborada para que possa perpetuar-se no 

tempo e dar vida própria à instituição e à própria sociedade. Essa ênfase na ação 

conjunta da comunidade acadêmica, alunos, professores, gestores e da população da 

região na qual está inserida, permiti ao Plano de Desenvolvimento Institucional recriar, 

de forma permanente, seu pensamento e sua ação, democratizando o acesso ao 

emprego, e ainda contribuir para maior desenvolvimento e bem estar social. 

Tendo em vista o referencial teórico do projeto acadêmico da Instituição, em 

seus enfoques contextual, conceitual e operacional, e a concepção de Graduação 

resumidamente aqui indicada, destacam-se alguns de seus princípios norteadores: 

 

  Do geral para o particular: facilitando ao acadêmico ter sempre uma visão global 

do curso e da profissão, norteando seus passos e situando-o adequadamente 

em cada pormenor de sua formação; 

  Do concreto para o abstrato: situando a teoria numa perspectiva de realidade 

concreta, de forma que o acadêmico realize sua análise e elabore sua síntese, 

ou seja, sua visão abstrata; 

  Do sensível para o racional: elucidando que Educação é arte e arte é forma de 

conhecimento, já que nada existe no intelecto que antes não tenha passado 

pelos sentidos; 

  Do empírico para o científico: orientando o acadêmico a construir sua formação 

teórico-científica de educador especialista, a partir de suas experiências pessoais 

anteriores; 

  Do lúdico para o formalizado: facilitando ao acadêmico obter condições de 

formalizar conhecimentos a partir de um ambiente harmonioso com liberdade 

para criar, de diálogo intersubjetivo, de consenso compartilhado; 

  Do qualitativo para o quantitativo: desenvolvendo no acadêmico uma percepção 



25 

 

 

ajuizada para reconhecer a natureza do fenômeno estudado, captando suas 

qualidades, suas relações internas e externas para depois partir, então, para a 

quantificação; 

  Do desempenho para a competência: associando teoria e prática, de forma que 

o diploma fornecido possa traduzir-se em competência profissional. 

 
Na Faculdade IBRA, as aulas serão ministradas na modalidade presencial, 

em um espaço que o aluno terá acesso às aulas e atividades, num formato dinâmico 

e voltado para a prática profissional. 

 
O aluno contará com o auxílio de uma equipe especializada e compromissada 

com o seu aprendizado, por meio de um preço justo e com autonomia, inovação e 

comodidade! 

Para garantir qualidade e excelência, os processos educativos na Faculdade 

IBRA deverão partir dos seguintes pressupostos: 

 

a) A Educação deve orientar-se pela noção de indissociabilidade entre teoria e 

prática, compreender o saber como construção coletiva e o professor como facilitador 

da aprendizagem. Seu pressuposto fundamental é a possibilidade de crítica e de 

transformação. 

b) A Educação é entendida como um modelo educativo organizado, onde o aluno 

desempenha o papel de sujeito ativo, que reconstrói o conhecimento através da 

própria experiência. 

c) As estratégias de aprendizagem devem estar direcionadas para aliança entre o 

mundo do trabalho e os processos de formação profissional, possibilitando a 

educação continuada e permanente dos profissionais das diversa áreas, em todos os 

níveis e processos educativos. 

d) A formação profissional deve priorizar o discente, enquanto futuro egresso, e seus 

objetivos devem orientar-se pela noção de ‘competência’. 

e) O aprendizado se dá a partir da interação com materiais didáticos especialmente 

elaborados para proporcionar uma aprendizagem adequada 

 
2.3 Princípios filosóficos e técnicos-metodológicos gerais que norteiam as 
práticas acadêmicas da Faculdade IBRA 
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A Faculdade IBRA tem como princípio basilar ir além da formação técnica, 

mas preocupar-se também com a formação da pessoa como ser integral. Há um 

compromisso incontestável com a educação, disseminação do conhecimento e a 

inclusão social. Toda essa principiologia é percebida no planejamento e nas metas 

institucionais, visto serem construídas democraticamente. 

É muito difícil pensar em uma IES, sem considerar concomitantemente a 

formação humana, e que esta tenha como eixo norteador o princípio ético nas relações 

humanas. Assim, a formação humanística, a interdisciplinaridade, a formação 

autônoma e criativa, a interação entre ensino, pesquisa e extensão, previstas como 

diretrizes dessa Escola Superior correlacionam-se com as finalidades da Educação 

Superior expressas no art. 43 da nova LDB: “I – estimular a criação cultural e o 

desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo”. 

 

2.3.1 Princípios Metodológicos 

 
 

Para a execução das políticas de responsabilidade social, é preciso que a 

avaliação seja desenvolvida em separado para cada programa, projeto ou atividade. 

É necessário desenvolver um processo metodológico próprio que considere os seus 

parâmetros, objetos e indicadores particulares. 

A avaliação é processual e contínua, pois busca medir o desempenho do 

processo na medida em que acontece. Deve começar quando se desenvolve o 

planejamento, mesmo que nessa etapa não possua a sistematicidade necessária. É 

preciso refletir, por exemplo, sobre as opções do método definido para o planejamento 

possibilitando gerar respostas às novas demandas. 

Após a execução do planejamento, desenvolvem-se as avaliações cabais 

do processo, que somente podem ocorrer ao seu final. Isso não significa, contudo, um 

fechamento do foco nos resultados, mas um olhar a posteriori de todo o processo, 

com a vantagem de poder olhar de maneira mais abrangente e profunda. 

Para a definição dos dados sobre as políticas de responsabilidade social 

que são avaliados, levou-se em conta as diretrizes definidas no Sinaes, bem como as 

dimensões descritas no Programa de Autoavaliação da Faculdade IBRA Dessa forma, 

tanto os dados de natureza quantitativa quantos os de natureza qualitativa deverão 

ser contemplados. 
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As variáveis consideradas no processo de avaliação, extraídas dos dados 

sobre as políticas de responsabilidade social, contemplaram tanto a eficiência dos 

programas, projetos ou atividades desenvolvidas quanto a sua efetividade. A 

eficiência da execução de um plano é avaliada pela velocidade e qualidade das 

respostas geradas. 

Os aspectos metodológicos da avaliação das políticas de responsabilidade 

social comportaram várias etapas, como escritas a seguir: 

a) Planejamento: estabelecimento dos objetivos e processos necessários para a 

produção de conhecimento, em conformidade com a política de responsabilidades 

social; 

b) Execução: implementação dos processos de gestão acadêmica e administrativa 

propostos para o desenvolvimento da política de responsabilidade social. Todos os 

processos devem contemplar a legislação e os demais requisitos subscritos pela 

instituição, além de estarem documentados. Devem ser comunicados para todas as 

pessoas que trabalham para ou em nome da instituição, além de estarem disponíveis 

para o público; 

c) Avaliação: monitoração dos processos em relação à política de responsabilidade 

social e aos objetivos, metas e requisitos legais. O programa de autoavaliação deverá 

fornecer uma estrutura metodológica que possibilite o estabelecimento e a revisão dos 

objetivos e metas da responsabilidade social; 

d) Qualificação: definição de ações e metas com vistas a melhorar os desempenhos 

ambientais, econômicos e sociais do sistema de gestão. Tais procedimentos deverão 

ser implementados por todos os sujeitos da instituição. 

 
2.3.2 Organização Didático Pedagógica 

 

 
Os princípios adotados pela Faculdade IBRA norteiam suas práticas acadêmicas: 

a) adoção de uma dinâmica curricular mais flexível para seu curso de forma a romper 

com a concepção de educação como simples fornecimento do maior volume possível 

de informações – modelo este que não capacita o aluno a participar da transformação 

social e tampouco a desenvolver um raciocínio reflexivo adequado aos desafios do 

mundo hodierno; 

b) valoração de disciplinas das áreas de ciências humanas, políticas e sociais de 
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forma integrada com o intuito de propiciar uma formação ampla e humanística, 

autônoma e criativa, coadunando com os seus valores e princípios e se 

concretizando por meio de seus projetos sociais em sede de extensão; 

c) ênfase na interdisciplinaridade buscando formar profissionais com capacidade de 

análise e articulação de conceitos e interpretação crítica das disciplinas ofertadas, 

fomentando a habilidade do trabalho em equipe, da aprendizagem autônoma e 

dinâmica, além da qualificação para a vida, para o trabalho e para o desenvolvimento 

da cidadania; 

 

d) ênfase na interação entre ensino, investigação científica e extensão 

proporcionando um efetivo envolvimento entre o corpo docente e discente por meio 

de programas e projetos próprios e interdisciplinares. 

Igualmente, para cumprimento dessas disposições funcionais, o PPI da 

FACULDADE IBRA, firma o seu posicionamento sob a tônica de instituições voltadas 

para a comunidade, tal como se faz mister em nossos dias, ao contrário das 

anacrônicas instituições de elite do século passado. 

A Faculdade IBRA, em sua função de mediadora do saber da sociedade, 

despende esforços para satisfazer as novas exigências de articulação das estruturas 

educacionais com as produtivas da sociedade, de forma que exista uma 

multidiversidade de conhecimentos produzidos pela totalidade dentro de uma 

perspectiva abrangente. 

A Faculdade IBRA desenvolve um ensino de excelência visando a beneficiar-

se com o produto gerado após a formação das primeiras turmas sem olvidar a oferta 

de novos cursos de graduação e pós-graduação, caminhando na direção do mercado, 

ao mesmo tempo em que continua a fornecer instrumentos para sua evolução. O 

futuro próximo da entidade aponta para o aprimoramento e diversificação de suas 

ofertas de bens públicos, bem como para a de produtos e serviços ao mercado, sob a 

forma de informações, consultoria, desenvolvimento humano e pesquisa histórica. 

Aliando a qualidade acadêmica e experiência de seu corpo docente ao sólido 

conhecimento das dinâmicas e práticas do mercado, a Faculdade IBRA concebe uma 

oferta diversificada para as necessidades e expectativas tanto da área pública quanto 

de entidades privadas e seus profissionais. A oferta de produtos e serviços, 

abrangendo programas de cursos, consultoria e bens de informação, entre outras 

linhas de atuação, atende à demanda da sociedade brasileira. 
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2.4 Políticas de Ensino 

 
As políticas de ensino da Faculdade IBRA consideram a adequação ao 

contexto sócio/econômico, cultural e ambiental, no qual a Faculdade está inserida, e 

a adequação às políticas governamentais no âmbito federal. 

 

As Políticas de Ensino da Faculdade IBRA são articuladas com o 

desenvolvimento das atividades acadêmicas, de forma a conferir unidade e 

organicidade aos objetivos do ensino, da pesquisa e da extensão, a partir do projeto 

pedagógico do curso. 

Estimular um processo permanente de avaliação do trabalho pedagógico, 

acadêmico e político, adequados às necessidades locais e regionais, levando a 

Faculdade IBRA a assumir a "consciência crítica" da sociedade e sua efetiva 

participação na realidade concreta, seus impasses e alternativas. 

Preservar a liberdade, a autonomia escolar e a consciência crítica dos 

diversos departamentos, tendo como objetivo a solução, a valorização de temas e 

teorias pertinentes a uma qualificação do ensino e suas propostas, buscando realizar 

e requerer, à guisa do plano pedagógico do curso: 

1.  Professores constantemente atualizados, adequadamente qualificados e em 

tempo disponível; 

2.  Adoção de metodologias identificadas com a instituição para o desenvolvimento 

didático - pedagógico; 

3. Busca da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade, visando à articulação de 

ações na busca de objetivos comuns; 

4. Atualização de currículos e programas de ensino, adequando-os à evolução da 

ciência, às necessidades dos alunos e professores, à realidade conjuntural, da 

política e da vida social; 

5. Aprimoramento do processo avaliativo; 

6. Entrosamento dos corpos docente, discente e técnico-administrativo, visando 

ampliar a participação acadêmica; 

7. Valorização dos recursos humanos na perspectiva de mudança para o exercício de 

atividades dentro e fora do contexto acadêmico; 

8.  Manutenção e ampliação constante de infraestrutura adequada, bem como de 
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equipamentos, laboratórios, bibliotecas, instrumentos de ensino, aprendizagem e 

multimeios permanentemente atualizados; 

9.  No futuro ensino de pós-graduação nos níveis de “lato-sensu” e de “stricto- sensu”; 

 

10.  Propiciar condições para o planejamento e a realização futura de pesquisas, 

com a finalidade de preparar pesquisadores e o desenvolvimento da investigação 

científica, fornecer elementos necessários para a formação do professor; 

11.  Oferecer condições para vincular a reflexão crítica e sistemática do pesquisador 

sobre questões atuais e as peculiaridades sócio- culturais-brasileiras; 

12.  Aperfeiçoar a qualificação docente em exercício na própria instituição, 

preocupando-se com a contratação de docentes de competência comprovada a 

nível estadual e nacional, para a ministração desses cursos, somando experiências 

úteis ao desenvolvimento da pós-graduação; 

13.  Atender aos anseios regionais em graus de aperfeiçoamento, extensão e n de 

aula, essa a razão de haver outras obrigações para os alunos: seminários, debates, 

atividades complementares, atividades práticas, estágios, palestras e outras mais. 

 
2.5 Políticas de Ensino de Graduação (Presencial e a Distância) 

 
A Faculdade IBRA foca em uma proposta de ensino que enfatiza a prática 

docente reflexiva com compreensão ampla e consistente da organização do trabalho 

pedagógico (planejamento, organização curricular, execução e avaliação). Com isso 

o educador articulará ensino, pesquisa e extensão na produção do conhecimento e na 

prática educativa para atuar de forma ética, profissional e com responsabilidade social. 

Quanto à sua concepção e ação pedagógica e metodológica orientar-se-á pelas 

seguintes diretrizes: 

a) Contribuição para a melhoria da condição da empregabilidade e do 

espírito empreendedor do educando. 

b) Estabelecimento de um vínculo permanente entre a teoria e a prática 

c) Impulsionamento de uma cultura de educação permanente. 

d) Emprego de metodologias que façam convergir teoria e prática. 

e) Desenvolvimento de valores humanistas, de uma visão crítica da sociedade 

e do homem como sujeito psicossocialmente constituído na integralidade 

das relações 
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f) Desenvolvimento de práticas educativas interdisciplinares que possibilitem 

aos educandos referenciais que promovam o conhecimento integrado e 

significativo. 

g) Preparação de profissionais capacitados para interpretar criticamente o 

mundo do trabalho e enfrentar novas relações de trabalho oriundas das 

novas tecnologias. 

h) Valorização do saber acumulado através da experiência de vida de cada 

educando. 

i) Discussão sobre as questões ambientais, raciais, direitos humanos, 

inclusão; 

j) Busca de referenciais em vários campos do conhecimento. 

k) Desenvolvimento de padrões novos de gestão, que contemplem a 

participação, com responsabilidade e compromisso social. 

 
2.6 Políticas de Pós-Graduação (Presencial e a Distância) 

 
A política de pós-graduação tem como finalidade a qualificação acadêmica, 

técnica e científica dentro do cenário local, nacional e internacional, e busca a 

elevação de conceitos nos programas lato sensu e MBA na formação de especialistas, 

mestres e doutores. Os programas Lato Sensu serão institucionalizados na 

modalidade de ensino presencial. Os programas de pós- graduação visarão 

inicialmente, à qualificação dos docentes da instituição, os professores poderão 

receber ainda incentivos financeiros conforme a disponibilidade da Faculdade Instituto 

Brasil de Ensino – IBRA para realização de cursos de pós- graduação lato sensu 

ampliando assim sua formação continuada. 

Os programas de pós-graduação objetivam a formação continuada, 

capacitando profissionais e proporcionando aprimoramento nas diversas áreas do 

conhecimento, além de atenderem a anseios da sociedade, democratizando-se o 

saber. 

A implementação dos cursos de pós-graduação tem como requisitos 

necessários a presente competência técnico-científica na área dos cursos, adequando 

a definição de propostas, buscando docentes qualificados para assegurar a qualidade 

da realização do ensino e pesquisa (iniciação científica). 

Todos os cursos são de acordo com as resoluções de pós-graduação bem 
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como atenderá as legislações, sendo os cursos trabalhos com carga horária mínima 

de 360h, em um ciclo de em média 14 a 16 meses de realização, cursos de pós- 

graduação os quais a Faculdade Instituto Brasil de Ensino – IBRA tem referências 

baseadas na correlação com os cursos de graduação ofertados pela IES. 

 
2.7 Políticas de Extensão e de Pesquisa (Iniciação Científica) 

 
2.7.1 Extensão 

 
 

A extensão universitária configura um dos papéis a ser desenvolvido pelas 

instituições de ensino superior junto à sociedade, pois é por meio dela que, a 

sociedade toma conhecimento dos princípios, objetivos e da missão dessas 

instituições. Na Faculdade Instituto Brasil de Ensino – IBRA, os cursos autorizados e 

reconhecidos em funcionamento, tais atividades se efetivam na realização de 

seminários, congressos, exposições, e outras que possam contemplar na sociedade 

através das necessidades desta, inferidas através dos meios de comunicação e da 

percepção da IES enquanto produtora de conhecimento. 

A Faculdade Instituto Brasil de Ensino – IBRA desenvolve atividades de 

extensão que agrega valores à tradicional maneira de prestar serviços, difundir a 

cultura (eventos e toda uma vasta gama de realizações artísticas ou culturais) e 

disseminar conhecimentos (cursos, seminários, palestras, conferências), conferindo 

aos atores da escola (docentes e discentes) a tarefa de disseminar seus 

conhecimentos junto à comunidade (nela produzindo novas leituras do seu cenário) 

e dela retirar subsídios, inspirações e adequações educacionais voltados para 

encontrar soluções, num movimento de fluxo e refluxo realimentador do processo de 

ensino e aprendizagem em sua totalidade. 

Tendo em vista, a relevância acadêmica e a ênfase na formação inicial, 

progressiva e continuada, pautando-se pela relevância social, as atividades de 

extensão têm como objetivo atender às demandas sociais, estudos, realização de 

projetos de natureza científica, técnica, educacional, social e cultural, possibilitando 

a iniciativa de integração de diversos setores da sociedade. Essas atividades são 

desenvolvidas sob a forma de eventos culturais, cursos e serviços de programas 

específicos. Tudo em conformidade com o regulamento de extensão dos cursos da 



33 

 

 

Faculdade Instituto Brasil de Ensino – IBRA. 

 

2.7.2 Pesquisa (Iniciação cientifica) 

 
 

No intuito de atingir os objetivos educacionais, a Faculdade Instituto Brasil 

de Ensino – IBRA, em articulação com o corpo docente, desenvolve e continuará a 

desenvolver uma série de eventos abertos ao corpo discente e à comunidade, em que 

a integração entre ensino, pesquisa e extensão será amplamente discutida. 

Pelo ensino, a Faculdade Instituto Brasil de Ensino – IBRA atende à população 

pela oferta regular de cursos e programas de educação superior voltados à formação 

do cidadão e do profissional com competência técnica e política. A pesquisa (iniciação 

científica) no ensino possibilitará ao saber acadêmico, a articulação com os vários 

setores da sociedade, identificando aquilo que deve ser pesquisado, suas finalidades 

e interesses, e como os novos conhecimentos podem participar da dinâmica das 

transformações sociais. 

De acordo com os instrumentos de avaliação previstos pelo Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), o conceito de pesquisa 

se define por ser ”[...] um processo sistemático de construção do conhecimento que 

tem como metas principais gerar novos conhecimentos e/ou corroborar ou refutar 

algum conhecimento pré-existente. É um processo de aprendizagem tanto do 

indivíduo que a realiza quanto da sociedade na qual esta se desenvolve” tomamos 

esse conceito como aquele que mais se aproxima da realidade acadêmica da IES e 

partir desse conceito pretendemos desenvolver um trabalho focado na pesquisa no 

ensino. Portanto, estabelecemos que na relação professor-aluno e na atitude de 

ensinar, requerem a incorporação de metodologias e práticas que valorizem as 

experiências de autoaprendizagem e o trabalho cooperativo, dentro de um processo 

continuado e sempre atualizado de cultivo deste tipo de competência, assim estaremos 

fortalecendo esse conceito de pesquisa no ensino. O fundamento principal será no 

saber pensar, interpretar a realidade crítica e criativamente, para nela intervir como 

fator de mudança histórica. 

Partindo desse pressuposto, a política de pesquisa (iniciação científica) da 

Faculdade Instituto Brasil de Ensino – IBRA deverá concentrar-se nas áreas básicas 

e específicas dos cursos, de acordo com o Conselho Nacional de Desenvolvimento 
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Científico e Tecnológico (CNPq), dando relevância às demandas institucionais e 

socioeconômicas locais, regionais, nacionais, com o fim de produzir conhecimento e 

tecnologia em diversas áreas do saber, priorizando os estudos com padrão de 

qualidade. 

Compreenderemos também que as atividades de pesquisa poderão ser 

aquelas relacionadas à produção de conhecimentos científicos básicos, aplicados e 

tecnológicos. Para isso iremos acatar projetos coordenados por professores com 

experiência acadêmica e em pesquisa, podendo contar com professores 

colaboradores externos. Esses projetos necessitarão de apoio de uma vinculação a 

um projeto de formação Stricto Sensu do docente ou ligado a uma rede de pesquisa 

local ou nacional como agentes financiadores. Todos os projetos de pesquisa serão 

acompanhados pela coordenação do departamento de pós-graduação, pesquisa e 

extensão, conforme regulamento próprio. 

Os projetos por grande área do conhecimento são os das ciências sociais 

aplicadas, ciências humanas e ciências da saúde, bem como os dos conhecimentos 

tecnológicos. 

Do resultado da pesquisa, serão promovidas divulgações internas e externas, 

com previsão de publicação em revista eletrônica e revista impressa da instituição, 

pois a relação entre pesquisa e extensão ocorre quando a produção do conhecimento 

é capaz de contribuir para a transformação do indivíduo e da sociedade. 

O incentivo à produção acadêmica contará com as linhas de trabalho de cada 

curso, a ser desenvolvida de forma teórica e empírica. Como suporte de bases 

empíricas para a produção acadêmica, a Faculdade Instituto Brasil de Ensino – IBRA 

contará ainda com os trabalhos dos alunos realizados em pesquisa de campos, 

engajamento dos mesmos em projetos de pesquisa realizados pelos professores, e 

em atividades desenvolvidas no laboratório de informática e nos laboratórios que 

servem aos demais cursos de graduação e Pós-graduação. 

Os instrumentos de avaliação previstos pelo INEP também ressaltam um 

conceito importante que é o da Iniciação Científica e esse, refere-se a “[...] uma 

modalidade de pesquisa acadêmica desenvolvida por alunos de graduação nas 

instituições de ensino superior em diversas áreas do conhecimento”. Uma das 

prerrogativas da Faculdade Instituto Brasil de Ensino – IBRA visando à produção da 

iniciação científica é a adoção do trabalho de conclusão de curso (TCC), com 
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orientação de professores e apresentação oral perante banca examinadora. A 

produção acadêmica poderá passar por uma seleção para escolha dos melhores 

projetos e artigos científicos com o objetivo de estimular os alunos a aprofundar na 

investigação, contribuindo com o conhecimento científico e a sua divulgação por 

meio de revista eletrônica e impressa da instituição. 

Conforme as possibilidades financeiras, a Faculdade Instituto Brasil de Ensino 

– IBRA oferecerá bolsas de monitoria a alunos e incentivos a professores para 

participação de eventos e outras vinculadoras a sua formação. Para incentivo de 

produção acadêmica, a instituição manterá programa de pagamento de horas de 

orientação a professores orientadores. 

Aos professores, conforme interesse e disponibilidade financeira, a Faculdade 

Instituto Brasil de Ensino – IBRA também poderá oferecer bolsas de capacitação ou 

licença remunerada em programas Stricto Sensu, bem como descontos de valores 

nas mensalidades de cursos de programas Lato Sensu ofertados pela própria 

instituição. 

 
2.8 Processo Ensino Aprendizagem 

 
As práticas pedagógicas a empregadas nos cursos superiores da Faculdade 

IBRA são apoiadas em cinco concepções de ensino-aprendizagem: aprendizagem 

auto dirigida; aprendizagem baseada em problemas ou casos; aprendizagem em 

pequenos grupos de tutoria; aprendizagem orientada para a comunidade e 

aprendizagem apoiada em simulação, conforme consta abaixo. 

 
Aprendizagem auto dirigida: 

 
 

O estudante deverá conhecer os primeiros passos do caminho para aprender 

a aprender. 

Como busca e aquisição de conhecimentos constitui um processo contínuo 

ao longo da vida de cada indivíduo. Os estudantes, durante o curso são encorajados 

a definir seus próprios objetivos de aprendizagem e tomar a responsabilidade por 

avaliar seus progressos pessoais no sentido de quanto estão se aproximando dos 

objetivos formulados. 



36 

 

 

Esta avaliação deve incluir a habilidade de reconhecer necessidades 

educacionais pessoais, desenvolver um método próprio de estudo, utilizar 

adequadamente uma diversidade de recursos educacionais e avaliar criticamente os 

progressos obtidos. 

Cada aluno poderá discutir suas características pessoais de aprendizagem 

com seu orientador. 

 
Aprendizagem baseada em problemas ou casos: 

 
 

Na aprendizagem baseada em problemas ou casos, o caso é utilizado como 

estímulo à aquisição de conhecimento e compreensão de conceitos. Nesta 

metodologia deve-se buscar: 

  Aclarar o problema oferecido, explorando os dados apresentados e refletindo se 

existe alguma pergunta sobre a descrição do problema que possa ser formulada 

para melhor explicá-lo; 

  Resumir os dados oferecidos no problema, especificando: o que é o problema? Do 

que trata o problema? 

  Identificar os pontos importantes do problema, definindo quais são as áreas de 

conhecimento relevantes; 

  Identificar o conhecimento atual relevante ao problema, frente aos objetivos de 

aprendizagem propostos; 

  Desenvolver hipóteses, a partir da explicação dos dados apresentados no 

problema; 

  Identificar o conhecimento adicional requerido para melhorar a compreensão do 

problema, baseado nas necessidades de aprendizagem individual ou em grupo; 

  Identificar os recursos de aprendizagem apropriados, dentre uma diversidade: 

livros, periódicos, base de dados local ou remota, programas interativos multimídia, 

entrevistas com professores; profissionais ou usuários dos serviços, 

vídeos, laboratórios, comunidade, isto é, quais são as fontes de recursos mais 

apropriadas à exploração deste problema?; 

  Procurar novos conhecimentos, utilizando recursos de aprendizagem apropriados, 

o que implica em ampliar os horizontes de busca além dos limites institucionais 

(outras bibliotecas, outros acervos, outros locais passíveis de utilização no 
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processo ativo de ensino-aprendizagem); 

  Sintetizar os conhecimentos prévios e novos em relação ao problema, isto é, 

baseado em sólidas evidências científicas, como pode explicar o problema agora?; 

 Repetir alguns ou todos os passos anteriores, se necessário; 

  Reconhecer o que foi identificado como uma necessidade de aprendizagem, mas 

que não foi adequadamente explorado, para incursões complementares; e 

  Sintetizar os conhecimentos auferidos e, se possível, testar a compreensão do 

conhecimento adquirido por sua aplicação em outro caso ou problema. 

 
Aprendizagem em pequenos grupos de tutoria 

 
 

A aprendizagem baseada em problemas pode ocorrer tanto de maneira 

individual como em pequenos grupos. Porém, é no grupo de tutoria que o pensamento 

crítico pode ser encorajado e argumentos levantados, ideias podem ser construídas 

de maneira criativa, novos caminhos podem ser estabelecidos, permitindo a análise 

coletiva de problemas que espelhem a prática profissional futura. 

O aluno deve desenvolver competências para tornar-se um integrante ativo, 

com contribuições para o grupo, seja este um grupo de aprendizagem, de pesquisa 

ou de trabalho formado por profissionais. 

O grupo de tutoria é conduzido por docente e representa, portanto, um 

laboratório para aprendizagem sobre a integração humana, onde alunos podem 

desenvolver habilidades de comunicação, relacionamento interpessoal e a 

consciência de suas próprias reações no trabalho coletivo, constituindo uma 

oportunidade para aprender a ouvir, a receber e assimilar críticas, e por sua vez, 

oferecer análises e contribuições produtivas ao grupo. 

É um fórum onde os recursos dos membros do grupo são mais efetivos que 

a somatória das atividades individuais. 

O grupo de tutoria promove a oportunidade para a auto avaliação, na qual o 

aluno pode analisar seu próprio progresso, seus pontos fortes e as áreas que 

requerem atenção. 

 
Aprendizagem orientada para a comunidade 
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Processos educacionais orientados à comunidade consistem em proporcionar 

atividades de ensino-aprendizagem que utilizam extensivamente a comunidade como 

ambiente/situação de aprendizagem. 

A interação com a comunidade deve ser desenvolvida continuamente em 

todas as séries do curso. Está inserida numa filosofia educacional baseada na 

comunidade, com trabalho em equipe multiprofissional e interdisciplinar. Esta 

comunidade inclui grupos sociais, empresas, escolas e instituições sociais, entre 

outras. 

A interação comunitária permitirá ao aluno trabalhar com membros da 

comunidade, não se restringindo à temática administrativa restrita, mas estendendo- 

se em outros setores relacionados aos problemas existentes ou potenciais 

identificados. Os alunos conduzirão, em equipes, pesquisas na comunidade, 

desenvolvendo experiências em análise e solução de problemas, bem como 

habilidades de gestão administrativa. 

A meta da interação comunitária é proporcionar aos alunos, por meio de um 

trabalho contínuo durante todo o curso de graduação, conhecimentos, habilidades e 

atitudes necessárias à prática profissional. 

 
Aprendizagem apoiada em simulação 

 
 

As práticas simuladas são sistemas capazes de reproduzir diversas atividades 

inerentes à realidade da profissão, e podem criar situações que envolvam a solução 

de problemas. 

Desta forma, é dada aos participantes uma alternativa para vivenciar 

situações que dão oportunidade à prática de conhecimentos adquiridos e ao 

desenvolvimento de diversas habilidades. As práticas simuladas se caracterizam 

como uma técnica alternativa e única de ensino, onde o participante pode assumir um 

papel ativo, por meio do exercício virtual de funções e papéis num contexto de 

atividades em grupo, desenvolvendo diversas competências de forma integrada e 

simultânea, como a intelectual (criatividade), a pessoal e interpessoal (perseverança 

e sociabilidade), e a estratégia (empreendedora e inovadora). 

Tendo em vista que a prática simulada é uma virtualização da realidade, o 

grau de abstração e a sofisticação teórica contida no seu algoritmo de processamento 
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devem ter um efeito sobre o grau de aprendizado e fixação dos conhecimentos 

decorrentes de utilização da simulação. 

É muito pequena a quantidade de pesquisas desenvolvidas na apuração 

desta correlação, porém, em todas as situações analisadas, foram constatados 

ganhos na fixação de conceitos quando da aplicação de simulações. 

É indiscutível que podem ocorrer prejuízos nas situações em que a abstração 

não corresponde a uma realidade vivenciada pelos alunos em treinamento, ou nas 

aplicações onde o facilitador não assume o pleno papel de moderador e orientador no 

desenrolar da prática simulada e na preparação das simulações, sendo esta última a 

causa principal de não serem constatados ganhos relativos no processo de 

aprendizagem quando da utilização desta metodologia. 

Um dos aspectos essenciais na utilização de práticas simuladas é o que diz 

respeito ao ganho decorrente da discussão interna, em cada grupo, destinada a 

avaliar a atitude mais adequada a ser adotada em cada esquema (dados de entrada 

do simulador). 

É de se destacar que o tamanho da equipe é estudado para que se possa 

determinar o seu ideal, pois, em grupos muito grandes a exigida intercomunicação de 

seus componentes pode gerar situações muito demoradas e desgastantes e um 

intenso trabalho de sua liderança; em contrapartida, equipes muito pequenas tendem 

a possuir poucas experiências pessoais que possam enriquecer as trocas intragrupo. 
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Segundo as técnicas de comunicação intergrupal, o tamanho das equipes 

deve ser fruto de uma análise dos treinandos que leve em consideração, 

principalmente: formação teórica; vivência e experiência profissional; grau de 

complexidade da prática; simulação; número e dificuldade das decisões a serem 

tomadas; disponibilidade de tempo do facilitador e dos participantes; quantidade e 

qualidade do material de apoio distribuído e forma de composição do grupo (natural 

ou imposta). 

Dentro deste aspecto, a prática simulada, ao ser aplicado em um grupo de 

alunos, dividido em equipes, explora as características do ensino em grupo que, por 

ação do animador, deve ter ampliadas a interação entre seus membros e onde o 

aprendizado ocorre em função de importantes variáveis interdependentes, com 

destaque a: 

  Percepção de todos os membros da equipe sobre as finalidades do grupo e a 

atitude deles esperada; 

  Conhecimento teórico que os membros dispõem sobre o tema que rege as ações 

simuladas; 

  Conhecimento a respeito da prática simulada propriamente dita, suas regras de 

competição, os efeitos das ações dos esquemas sobre os resultados e as variáveis 

que são trabalhadas pelas equipes; 

 Volume de troca de informações entre os membros da equipe; 

 A formulação das alternativas para aplicação em uma determinada realidade; 

  A metodologia empregada para avaliação das alternativas viáveis e de escolha 

daquela que melhor se ajuste à situação; 

  As experiências pessoais dos membros do grupo e suas habilidades no 

estabelecimento de um clima harmônico e de confiança mútua no andamento dos 

trabalhos requeridos pelas práticas simuladas; e, 

  A estratégia adotada para negociação entre os membros do grupo, destinada à 

escolha das ações que representam o pensamento da equipe. 

O emprego de uma Prática Simulada como suporte ao professor apresenta 

uma vantagem adicional no processo ensino/aprendizagem, pois permite uma 

aferição imediata dos conhecimentos teóricos fixados pelos alunos. 
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O trabalho do animador, ao participar ativamente das discussões nas equipes, 

tem a possibilidade de avaliar diretamente a fixação dos conceitos teóricos expostos, 

a habilidade dos alunos no uso das ferramentas exigidas para a preparação dos 

esquemas e, também, o comportamento do aluno para expor seus pontos de vista e, 

principalmente, sua capacidade de analisar o problema enfrentado e quais os 

procedimentos mais adequados para análise da situação e avaliação das alternativas 

viáveis. 

De posse desta avaliação, o Facilitador deve montar o relatório de avaliação 

do aproveitamento dos alunos e estruturar sua avaliação do processo 

ensino/aprendizagem, salientando os pontos fortes e os fracos da disciplina e 

sugerindo as alterações que se fizerem necessárias (feedback do processo). 

Finalmente, tendo em vista que uma disciplina é um conjunto de "conteúdos" 

e de "técnicas", o desenvolvimento de uma prática simulada para apoio ao professor 

e sua posterior utilização junto aos alunos deve levar em consideração estes dois 

parâmetros; caso contrário, poderá terminar com resultados duvidosos, perdendo, 

portanto, sua principal finalidade. 

 
2.8.1 Flexibilidade curricular da Faculdade IBRA. Ensino na modalidade 

modular. 

 
Adotar a flexibilidade, a interdisciplinaridade, a contextualização e a atualização 

permanente dos cursos e seus currículos é prática da Faculdade IBRA visando uma 

melhoria no processo ensino aprendizagem e maior integração entre a teoria e a 

prática, bom como entre os discentes dos diversos períodos do curso. 

Assim, de forma organizada e orientada, sempre sob a supervisão da Coordenação 

do Curso, alunos de um determinado período poderão ter aulas juntamente com 

alunos de outros períodos a frente, desde que não dificulte seu aprendizado por exigir 

conteúdos básicos para o entendimento daqueles que estão sendo trabalhados 

naquele semestre. 

Por outro lado, e em sentido inverso, alunos que estão em períodos mais adiantados, 

poderão ter aulas de disciplinas ofertadas em períodos iniciais. 

Esta estratégia visa a flexibilização da Matriz Curricular. 
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A flexibilidade se reflete na construção dos currículos em diferentes 

perspectivas: na oferta dos cursos, na organização de conteúdos por disciplinas, 

etapas ou módulos, atividades nucleadoras, projetos, metodologias e gestão dos 

currículos. Está diretamente ligada ao grau de autonomia das instituições de 

educação, a qual se reflete em seu respectivo projeto pedagógico elaborado, 

executado e avaliado com a efetiva participação de todos os agentes educacionais, 

em especial os docentes. 

A flexibilidade permite que a instituição de ensino acompanhe de perto as 

reais demandas do mercado e da sociedade, estruturando planos de curso vinculados 

à realidade do mundo do trabalho e, assim, alcançando um adequado perfil 

profissional de conclusão. Tais atribuições conferem às instituições maior 

responsabilidade, pois a adequação da oferta cabe diretamente a elas. Foram 

retiradas as amarras que impediam o contínuo ajuste e aperfeiçoamento dos 

currículos escolares. 

Dentre as formas de flexibilizar currículos, pode-se destacar a modularização 

(Decreto nº. 2.208/97). O módulo é entendido como sendo um conjunto didático- 

pedagógico sistematicamente organizado para o desenvolvimento de competências 

profissionais significativas. Sua duração dependerá da natureza das competências 

que se pretendem desenvolver. Um determinado módulo ou conjunto de módulos com 

terminalidade qualifica e permite ao indivíduo algum tipo de exercício profissional. 

A formatação dos cursos superiores em módulos e a construção de entradas 

e saídas intermediárias, respeitada a identidade dos perfis profissionais de conclusão 

de cada curso ou módulo e as demandas dos setores produtivos, serão objeto de 

estudo e planejamento curricular da Faculdade IBRA, levando em consideração, 

também, sua própria realidade e limitações. 

Tal organização curricular enseja a interdisciplinaridade, evitando-se a 

segmentação, uma vez que o indivíduo atua integradamente no desempenho 

profissional. Assim, somente se justifica o desenvolvimento de um dado conteúdo 

quando este contribui diretamente para o desenvolvimento de uma competência 

profissional. 
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Os conhecimentos não são mais apresentados como simples unidades 

isoladas de saberes, uma vez que estes se inter-relacionam, contrastam, 

complementam, ampliam e influem uns nos outros. Disciplinas são meros recortes do 

conhecimento, organizados de forma didática e que apresentam aspectos comuns 

em termos de bases científicas, tecnológicas e instrumentais. 

A contextualização deve ocorrer no próprio processo de aprendizagem, 

aproveitando sempre as relações entre conteúdos e contextos para dar significado 

ao aprendido, sobretudo por metodologias que integrem a vivência e a prática 

profissional ao longo do processo formativo. 

Assim, a organização curricular dos cursos deverá ser permanentemente 

atualizada pela escola e deverá enfocar as competências profissionais, para cada 

perfil de conclusão pretendido, em função das demandas sociais, do mercado, das 

peculiaridades locais e regionais, da vocação e da capacidade institucional. 

Este perfil é definidor da identidade do curso. É estabelecido levando-se em 

conta as competências profissionais de uma ou mais áreas, em função das condições 

locais e regionais, sempre direcionadas para a laborabilidade frente às mudanças. 

 
2.9 Políticas de gestão 

 

As políticas de gestão acadêmica visando à adequação da IBRA aos novos 

tempos devem estar comprometidas com a formação de sujeitos que aspirem a 

melhores condições de vida. O novo paradigma da educação pressupõe, entre outras 

mudanças, uma política descentralizadora traduzida em alguns princípios 

fundamentais: 

a) Avaliação permanente dos processos da aprendizagem. 

b) Autonomia com responsabilidade. 

c) Valorização dos profissionais da educação. 

d) Gestão democrática 

e) Construção de proposta pedagógica pelo coletivo da comunidade 

escolar. 
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Nessa política, todos são convidados a assumir um papel mais efetivo na vida 

acadêmica, partindo da construção coletiva do Projeto Pedagógico Institucional como 

estratégia de uma gestão democrática. 

Uma gestão democrática tem que estar atenta às mudanças aceleradas, à 

incerteza de rumos, à substituição de valores, à ausência de limites, à violência, à falta 

de segurança, às barreiras e aos conflitos interpessoais, enfim, atenta à falta de 

preparo da faculdade para lidar com tantos e novos problemas. 

Tudo isso traz para a gestão acadêmica da Faculdade, situações desafiadoras 

na sua função social de formar o cidadão criativo, competente, crítico e ético, exigindo 

dos gestores institucionais o espírito de liderança, competência e sensibilidade para 

dar concretude às políticas educacionais e administrativas. 

Estudos recentes mostram que a qualidade da educação oferecida está 

relacionada, principalmente, ao modo como as instituições educativas são dirigidas. A 

abertura de espaços para reflexões estudos e decisões coletivas fortalece a instituição 

e reduzem os conflitos. Decisões coletivas geram: maior envolvimento, maior 

compromisso, menos conflitos, maior integração, maior satisfação no exercício das 

funções docentes e discentes, e, especialmente, um clima prazeroso e acolhedor no 

relacionamento interpessoal. 

Assim, a IBRA pretende atuar frente às novas demandas do conhecimento 

através da ampliação de suas formas de atuação na sociedade, criando condições 

para o desenvolvimento das potencialidades de todos os sujeitos para compreender 

a realidade cultural, social, política e econômica do país com possibilidades à crítica 

e produção de conhecimentos, à intervenção ética e à inserção cidadã dos futuros 

profissionais na sociedade. Para tal missão, a IBRA deverá privilegiar alguns 

princípios básicos: 

a) Institucionalizar uma estrutura que possibilite uma gestão colegiada, através 

de um processo deliberativo democrático com competência para garantir 

sua autonomia acadêmica, política, administrativa e financeira, 

possibilitando a construção de uma faculdade participativa e plural. 

b) Implementar um projeto político-pedagógico que possibilite o alcance da 

missão da Faculdade IBRA e que atenda às especificidades de cada área 

do conhecimento. A operacionalização desse projeto ocorre através da 
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integração de elementos que compõem a estrutura organizacional da 

instituição, quais sejam: direção, órgãos colegiados, coordenações de 

cursos e os núcleos. 

c) Nivelar as atividades-fim em uma estrutura que integre as ações de ensino, 

pesquisa e extensão em núcleos, incorporando os conhecimentos 

socializados no ensino às atividades de pesquisa e às ações comunitárias. 

d) Aprimorar o sistema de planejamento acadêmico, assumindo-o como um 

processo dinâmico, flexível, possível de ajustes quando necessário, como, 

por exemplo, a conciliar o regime tradicional de ensino (qualidade de 

conhecimento) como regime de ensino baseado em competências 

(qualidades profissionais). 

e) Estabelecer uma relação adequada entre atividades-fim e atividades-meio 

(de natureza burocrático-administrativa), desburocratizando os serviços, de 

modo que os professores tenham condições favoráveis (recursos 

tecnológicos, humanos, ambientais e materiais) para organização e difusão 

de atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

f) Desenvolver uma política integrada de formação continuada para docentes, 

apoiando as diversas áreas na criação de espaços para reflexão permanente 

e contínua sobre o próprio fazer, estimulando avaliações internas de suas 

atividades pedagógicas. 

g) Integrar as áreas de ensino com as demandas sociais, viabilizando novos 

processos educacionais de ensino presencial e a distância. 

h) Desenvolver um trabalho com ênfase no coletivo e na convivência humana, 

com base, por exemplo, na representação de professores, funcionários e 

estudantes nos órgãos colegiados da Faculdade IBRA. 

i) Estimular e implementar atividades que intensifiquem o envolvimento e a 

corresponsabilidade dos alunos, ampliando o processo de ensino e 

aprendizagem. 

j) Estimular maior articulação com as sociedades científica e tecnológica. 

k) Favorecer as relações da IBRA com o Estado e com a sociedade civil. 
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Para tanto, a IBRA terá que dar uma formação que garanta ao egresso uma 

capacidade de criar, em cooperação com os demais, uma ordem social na qual 

todos possam viver com dignidade, a partir de um projeto de sociedade como um todo, 

caracterizando-se pelo desenvolvimento de determinadas competências mínimas 

que, no caso específico da educação superior, pressupõem: 

a) A construção de um profissional competente (dotado de uma ampla visão 

técnico-científica), com uma visão da complexidade do mundo 

contemporâneo, apto a trabalhar em equipe multiprofissional (visão 

sociopolítica) com o desenvolvimento da tecnologia como condição de 

melhoria da qualidade da vida humana. 

b) A implementação de planejamentos integrados participativos, que 

incorporem a discussão das diretrizes curriculares estabelecidas pelos 

docentes, discentes, técnicos administrativos. 

c) A implantação de novas estratégias de ensino que levem em conta os 

projetos pedagógicos de cursos da IBRA; a incorporação da 

interdisciplinaridade como uma premissa básica e como pressuposto da 

inclusão de diversos conhecimentos e da prática do ensino integrado, que 

exige uma reformulação da atuação docente e discente. 

Para desenvolver tais competências, a instituição deve mobilizar um conjunto 

de recursos cognitivos (saberes, capacidades, informações, etc.) a fim de solucionar 

uma série de situações encontradas no mundo contemporâneo, tais como o trabalho 

em equipe e o envolvimento dos alunos em suas aprendizagens e em seu trabalho; 

organização do currículo baseado nas competências essenciais do profissional a ser 

formado; a necessidade de manter atualizadas as novas metodologias de ensino e 

programar práticas pedagógicas eficientes. 

Tais competências pretendem nortear a participação produtiva e a inserção 

social do ser humano no mundo do trabalho, com a formação de um sujeito com 

capacidade de compreender e atuar no seu entorno social, analisando, sintetizando 

e interpretando dados, fatos e situações, além de perceber criticamente os meios de 

comunicações e saber localizar, acessar e usar melhor a informação acumulada com 

vistas a planejar, de forma integrada e com responsabilidade ético-solidária, ações 

que tragam soluções para as problemáticas identificadas. 
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As ações da IBRA baseiam-se nos princípios norteadores da instituição, que 

são fundados: 

a) Na qualidade do nosso fazer educacional. 

b) Na regionalidade da nossa ação institucional. 

c) Na interação contínua e integrada com a comunidade. 

d) Na comunicação permanente dos resultados alcançados. 

A promoção da qualidade do fazer educacional passa, necessariamente, pela 

oferta de professores profissionalmente experientes, capazes de trazer a realidade 

para a sala de aula e competentes para levar o egresso ao convívio harmônico e 

produtivo com a realidade do estado de Minas Gerais. Ancora-se, também, na 

pesquisa (atividades investigativas), na extensão (atividades significativas e 

comunitárias) e nos processos de aprendizagem (atividades cognitivas) e não pode 

prescindir da permanente apropriação e adequada utilização da tecnologia 

educacional, no ensino presencial e no ensino virtual. 

Embora a formação acadêmica tenha caráter universal e o profissional 

formado tenha caráter nacional, é indispensável fazer o atrelamento da ação 

acadêmica da IBRA aos aspectos da regionalidade, de modo a produzir e oferecer 

ações e programas que respondam e correspondam às efetivas demandas locais, 

tornando-os adequados e, por isso mesmo, eficazes no desenvolvimento do 

Estado de Minas Gerais. 

Para tornar-se um polo de difusão de ideias e conhecimentos, uma 

referência na região, a Faculdade IBRA fará articulações com as organizações 

governamentais e não governamentais locais, promovendo com elas o estudo da 

realidade e propondo as inovações necessárias, sem perder jamais suas 

oportunidades de participação, por perceber que somente assim alcançará a 

indispensável interação, contínua e integrada, com a comunidade na qual se 

insere, influi e é influenciada. 

Não basta realizar o planejado nem alcançar as metas propostas e os 

resultados almejados; à obra deve corresponder igual e competente comunicação, 

interna e externa, sob pena de não se alcançar visibilidade institucional, a prova 

concreta da escola como o equipamento de maior relevo da sociedade. 
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Esses princípios fundamentam o modelo organizacional da IBRA e devem 

estar permanentemente presentes na comunidade acadêmica, permeando todas as 

suas ações diretas e indiretas. 

 
2.10 Responsabilidade social 

 

Uma das principais responsabilidades da IBRA, enquanto instituição de Ensino 

Superior, objetivamente é a de realizar a contribuição social e o desenvolvimento 

econômico social da Região, no que se diz respeito ao desenvolvimento 

socioeconômico, a inclusão social e a defesa do meio ambiente, da preservação e 

construção da memória cultural, a construção do conhecimento e do patrimônio 

cultural. 

Pretende-se promover a educação com preocupação em contribuir com a 

região, para tanto ministrar um ensino de qualidade voltado para os valores que 

contribuam para o desenvolvimento regional quanto o de desenvolver ações no 

ensino, na pesquisa e na extensão que venham prestar serviços a comunidade, 

levando em conta prioritariamente os programas de: a inclusão social, a inclusão 

digital, os projetos de educação ambiental, a responsabilidade social e a diversidade 

cultural. Certamente a educação possui importantíssimo papel transformador, neste 

contexto quando consideramos a mesma como: 

 
[...] um dos mais importantes instrumentos de inclusão social, essencial para 
a redução das desigualdades no Brasil. O tema vem sendo tratado como 
prioridade na agenda nacional, mobilizando governos e os mais diversos 
segmentos da sociedade em torno de um objetivo comum: a ampliação do 
acesso à educação de qualidade para todos os brasileiros. Os indicadores 
mais recentes confirmam o alcance de bons resultados em quase todos os 
níveis e dimensões, demonstrando o empenho do Governo e da sociedade 
brasileira em saldar a enorme dívida que o Brasil tem com a educação (PL 
8039/2010, p.1). 

 
 

O papel da Faculdade no desenvolvimento social local/regional e, por 

conseguinte, na institucionalização da política de responsabilidade social, 

fundamentada na promoção da inclusão social, do desenvolvimento econômico e 

social, da defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística do 

patrimônio cultural, implica demarcar o lugar que a instituição ocupará neste novo 

contexto, enquanto participante interessada e compromissada no enfrentamento dos 
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problemas sociais. Esse elemento será pautado na perspectiva de mobilizar 

interações sociais, levando à construção de compromissos e responsabilidades junto 

à comunidade regional. 

Para o desenvolvimento enquanto proposta da IES, propomos um projeto 

institucional que amplia o conceito de responsabilidade social e agregada também o 

preceito da diversidade cultural. Assim se fundamenta o projeto: 

a) Problemática 

De que forma a IBRA, como Instituição de Ensino Superior Brasileira, poderá 

promover, valorizar e incentivar o respeito à Diversidade Cultural e a 

Responsabilidade Social em sua realidade cotidiana? Que movimentos podem ser 

criados e difundidos no sentido de incentivar o reconhecimento do “diverso” como 

riqueza e não como objeto de negação ou interiorização? 

b) Hipóteses de Trabalho: 

 O respeito e a valorização do outro e a promoção da inclusão social, 

racial e sexual tratam-se de desafios de toda a sociedade brasileira, 

tendo, a educação superior, um papel relevante na elaboração de suas 

matrizes curriculares de forma consciente e inclusiva. Assim sendo, a 

Faculdade IBRA, a partir de seus Colegiados Docentes, Núcleos 

Docentes Estruturantes, Coordenações e Direção Pedagógica 

possibilita o debate dos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação 

(presencial e a distância) e a criação e/ou modificação dos currículos de 

forma a acrescentar a eles disciplinas que tenham como conteúdo a 

Educação em Direitos Humanos, a Educação Antirracista, a História da 

África e do Negro, a Igualdade Feminina entre outros importantes temas 

de uma Educação para Todos. 

 Diferentes movimentos institucionais podem ser desenvolvidos no 

sentido de proporcionar ricos e amplos debates sobre a valorização da 

diversidade, como: ciclos de palestras com profissionais atuantes nas 

lutas sociais, como já vêm sendo realizados; atividades integradoras 

entre disciplinas, períodos e cursos tematizando as lutas e conquistas 

das minorias brasileiras e promoção de eventos culturais de 
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valorização das músicas, danças e tradições dos povos africanos e 

indígenas tão presentes na arte brasileira. 

c) Objetivos: 

Geral - promover, valorizar e incentivar o respeito à Diversidade Cultural 

e incentivar a Responsabilidade Social através de movimentos e 

atividades no sentido de proporcionar o reconhecimento do “diverso” 

como riqueza e não como objeto de negação ou inferiorização. 

Específicos: 

 Possibilitar a discussão do conceito de diversidade cultural entre 

docentes e discentes; 

 Criar ações de valorização da influência das culturas africanas e 

indígenas na formação da identidade brasileira; 

 Promover o respeito às diferenças de gênero, raça, e condição 

social entre os discentes dos diferentes cursos de graduação e 

pós-graduação (presencial e a distância) da Instituição. 

Consoante a essa proposta, todos os cursos de graduação e pós-graduação 

(presencial e a distância) da IES se comprometerão em seus projetos e metas anuais 

cumprirem os requisitos legais e normativos em torno desses temas e desenvolverão 

projetos, minicursos, oficinas e extensão que atendam as demandas necessárias. São 

exemplos de atividades e temas já executados ou a serem executados: Direitos e Luta 

Feminina por Igualdade; Grupo Performances Culturais; Valorização da Cultura Afro; 

Os migrantes; Poesia Mineira; Dia do Índio: uma discussão antropológica; Os Direitos 

Humanos e a Realidade do Ensino Superior em Minas Gerais; Projeto Biologia de A a 

Z- vida e meio ambiente; inserção do estudo da História da África, do Negro e dos 

Povos Indígenas como tema transversal em diferentes disciplinas. 

Assim é nosso compromisso debater, formar e interagir junto a formação 

profissional, as atuais demandas políticas e educacionais da comunidade, 

implementando ações em âmbito regional e local, no que se refere à 

Responsabilidade Social e também à Diversidade Cultural. 

 
2.11 Abordagem de Conteúdos Pertinentes às Políticas de Educação Ambiental 
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A Educação Ambiental, em cumprimento à Lei nº 9.795 de 27 de abril de 1999 

e ao Decreto nº 4.281 de junho de 2002, é também uma preocupação Faculdade IBRA, 

especialmente na sua vertente extensionista, por meio de ações de Responsabilidade 

Socioambiental e de sustentabilidade. Nesse sentido ela oferece, com um enfoque 

interdisciplinar, eventos voltados para essa temática, garantindo a 

interdisciplinaridade e a transversalidade. Assim, além de se apresentar como objetivo 

transversal nos cursos Faculdade IBRA, a temática é tratada de forma específica por 

uma disciplina obrigatória e será foco de conteúdos de diversas disciplinas em todos 

os cursos de graduação que ela for autorizada a oferecer, conforme apontado nos 

PPC’s. 

O curso de Pedagogia pretende com a sua nova política promover, entre 

outras ações, debates, visitas técnicas a outras unidades, pesquisas descritivas e 

exploratórias, por meio da sensibilização e oficinas de trabalho, acreditando dessa 

forma que a Educação Ambiental é uma relevante estratégia de mudança de 

paradigmas para se ter um planeta conservado e que possa proporcionar expectativas 

de qualidade de vida, inclusive, para as gerações futuras. 

 

 
2.12 Abordagem De Conteúdos Pertinentes À Educação Em Direitos Humanos 

 

 
A preocupação com a questão da Educação para os Direitos Humanos é 

inerente à filosofia da Instituição, sendo parte integrante da mesma. Deste modo, as 

Diretrizes Nacionais para a educação em Direitos Humanos, conforme disposto no 

Parecer CNE/CP nº 8 de 2012, será traduzido e incorporado nos Projetos 

Pedagógicos de todos os cursos que Faculdade IBRA for autorizada a oferecer. Além 

disso, Faculdade IBRA buscará igualmente promover atividades extensionistas voltadas 

tanto para os alunos como para os processos de formação continuada dos docentes, 

que promovem reflexões a respeito dos Direitos Humanos e do respeito à diversidade. 
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2.13 Abordagem de Conteúdos Pertinentes a Educação das Relações Étnico- 
Raciais para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena 

 
Em cumprimento à Lei nº 11.645 de 10/03/2008, à Resolução nº 1, de 17 de 

junho de 2004 e à Lei 10. 639 de 09/01/2003, referente à Educação das Relações 

étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e 

Indígena, no âmbito do ensino de graduação, em disciplinas como Metodologia da 

Pesquisa, Leitura e Produção de Textos, Direitos Humanos e Cidadania, Educação 

das Relações Étnico-Raciais, Língua Brasileira de Sinais e em disciplinas mais 

específicas dos cursos, essa temática é abordada a partir do exame de textos que 

possibilitam reflexão e debate sobre o assunto. 

Ainda, no âmbito da extensão, são realizados eventos voltados para a 

cidadania e debates específicos. Somando-se para esse processo formativo de 

conscientização e respeito às diversidades, a Faculdade IBRA disponibiliza em sua 

área de convivência, espaço próprio dedicado à exposição de trabalhos artísticos e 

obras culturais diversas, com objetivo de evidenciar que a cultura da região é rica e 

diversificada, e que o espaço servirá para fortalecer as raízes e todo potencial artístico, 

possibilitando que a comunidade acadêmica tenha um espaço agradável de visitação 

cultural dentro da Academia, além de possibilitando maior articulação e 

desenvolvimento de projetos conjuntos no âmbito dos cursos. 

A Faculdade IBRA compreende que a educação é um meio privilegiado na 

promoção dos direitos humanos e da igualdade étnico-racial. Desse modo, a 

educação é também compreendida como um direito em si mesmo e um meio 

indispensável para o acesso a outros direitos. 

Sustentada por esta base fundamental, foi construída a proposta educacional 

da Faculdade IBRA com foco na equidade de acesso, sendo o seu objetivo supremo 

favorecer ao máximo a inclusão, integração e socialização de todos os seus alunos, 

por meio de ações afirmativas que possam contribuir para que uma maior diversidade 

de alunos tenha acesso ao Ensino Superior, não permitindo que barreiras 

arquitetônicas, preconceitos, ou até mesmo, a falta de censo humano venha interferir 

na vida daqueles que necessitam de uma atenção especial, não os deixando a 

margem da convivência e vida social. 
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Com essa visão, a Faculdade IBRA pretende consolidar o seu agir pedagógico 

priorizando uma educação capaz de efetivar a cidadania plena de todos os cidadãos 

para a construção de conhecimentos, desenvolvimento de valores, atitudes e 

comportamentos voltados para supremacia da dignidade da pessoa humana, 

independente de origem, raça, sexo, cor, credo, e quaisquer outras formas de 

discriminação, ainda incentivar e garantir a autonomia dos movimentos populares. 

Esse querer institucional se evidencia na preocupação do IBRA com a 

flexibilização, ajustamentos e adequação, dos currículos às especificidades do 

alunado. 

Nesta linha seus cursos de graduação serão constituídos por eixo de 

formação geral, que são disciplinas de embasamentos gerais. Tais disciplinas estão 

distribuídas ao longo das Matrizes Curriculares dos cursos e trata de forma peculiar 

as temáticas da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, abrangente também em 

outros temas transversais relacionados às políticas públicas de ações afirmativas 

voltadas para a igualdade das minorias sociais, como determina a Lei n° 11.645/2008 

e a Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de junho de 2004. 

A temática da Educação para os Direitos Humanos é disciplina específica, 

constante em todas as Matrizes Curriculares dos cursos da Instituição, seja como 

componente obrigatório, optativo ou eletivo, integrando, também, de modo transversal 

e permanente, os demais componentes curriculares dos cursos, nos termos da 

Resolução CNE/CP n° 1 de 30 de maio de 2012. 

Obviamente, Faculdade IBRA entende, e é preciso destacar, que igualdade 

racial, como quase todas as políticas de Direitos Humanos, se implementa de forma 

interdisciplinar e não pode, em hipótese alguma, se restringir a uma disciplina apenas 

na Estrutura Curricular, e com esta visão todos os cursos que Faculdade IBRA for 

autorizada a ofertar se encarregarão de promover eventos (Fóruns, Colóquios, 

Encontros, Mesa Redonda, entre outros.), abertos a toda comunidade acadêmica 

trabalhando de forma transversal as temáticas da História e Cultura Afro- Brasileira e 

Indígena e de Direitos Humanos. 

A Faculdade IBRA tem como primícias basilares estimular a: 
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a) Construção de uma cultura acadêmica voltada para a universalização dos 

direitos humanos, sua independência e prevalência; 

b) Construção de uma pedagogia multicultural que priorize o trato não 

discriminador das diferenças, valorizando-as e respeitando-as, situando-as num 

campo de conflitos e desigualdade; 

c) Exercitação do respeito, a tolerância, a promoção e a valorização das 

diversidades (étnico-racial, religiosa, cultural, geracional, territorial, físico individual, de 

gênero, de orientação sexual, de nacionalidade, de opção política, dentre outras) a 

solidariedade e a paz entre povos e nações; 

d) Sensibilização de alunos e professores de diferentes disciplinas para a 

importância da inclusão das temáticas em discussão no currículo escolar; 

e) Construção de metodologias e materiais didáticos adequados a estes fins, 

promovendo vínculos entre os conteúdos desenvolvidos durante o curso e a atuação 

profissional em Sala de Aula; 

f) Participação de alunos e professores para a apresentação das principais 

questões relacionadas às temáticas em discussão e fornecer indicações para 

trabalhar com elas de forma interdisciplinar; 

g) Difusão de multiplicadores de valores antirracistas, ao promover a 

reversão de modelos negativos, possibilitando aos alunos negros a construção de uma 

autoimagem positiva, bem como aos não-negros reconhecer as marcas das culturas 

africanas que, independente da origem étnica de cada brasileiro, fazem parte do seu 

dia-a-dia; 

h) Conhecimento e reflexão sobre as experiências históricas e produções 

culturais do negro, na África e no Brasil, entendidas como matriz da sociedade e 

identidades brasileiras; 

i) Assegurar a todas as pessoas o acesso à participação efetiva em uma 

sociedade livre. 

2.14 Políticas Para O Desenvolvimento Nacional Sustentável 



55 

 

 

 

Mesmo sendo uma entidade vinculada à iniciativa privada, a IBRA cumpre, 

sempre que aplicável, com todas as exigências relativas ao Desenvolvimento Nacional 

Sustentável, conforme disposto no Decreto N° 7.746, de 05/06/2012 e na Instrução 

Normativa N° 10, de 12/11/2012. 

 
2.15 Compromisso com Valores Morais e Éticos 

 
A IBRA favorece os formandos no desenvolvimento de valores que acentuem 

as suas capacidades latentes, contribuindo para o exercício de uma postura ética 

caracterizada por um consciente desabrochar da própria liberdade: 

 Consciência da dignidade humana, dos deveres e direitos do cidadão. 

 Respeito à convivência democrática. 

 Exercício da solidariedade, do respeito mútuo e do amor à verdade, à 

justiça, à beleza e à bondade. 

 Respeito pelos sentimentos, pelas crenças e pelos ideais do outro. 

 Desenvolvimento de dimensões ético-morais: 

- capacidade de analisar criticamente aspectos morais significativos; 

- capacidade de reconhecimento de normas de convivência social e 

familiar, respeitando a liberdade de consciência e de atuar no mundo 

segundo as necessidades e aspirações de cada um; 

- atitudes de solidariedade e cooperação; 

- atitude dialógica, favorecendo a contribuição e a tomada de decisões 

em grupo; 

- identificação da própria maneira de pensar, ser e sentir, dos valores 

pessoais, dos próprios projetos e filosofias de vida; 

- aperfeiçoando-se como agente de mudança e transformação 

qualitativa da realidade; 

- capacidade para eleger uma hierarquia de valores e agir de forma 

autônoma, em consonância com eles. 

O desenvolvimento das competências ético-morais será operacionalizado 

através de uma ação compartilhada e transdisciplinar, em que esses conteúdos 

possam transitar por todo o trabalho pedagógico, atravessando todo o processo de 
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aprendizagem dos formandos, sem confundir-se com uma disciplina curricular, nem 

perder sua importância unificadora e transformadora. 

 
2.16 Diversidade, Meio Ambiente, Memória Cultural, Produção Artística e 
Patrimônio Cultural 

 
As atividades de iniciação artística e cultural, a defesa do patrimônio artístico 

e a difusão das produções da comunidade acadêmica são sustentadas por uma 

política institucional que contempla: 

 a valorização da produção artística e cultural como atividade 

acadêmica; 

 a ampliação das ações de expressão artística e cultural no ambiente 

interno da Instituição e em sua comunidade externa; 

 o incentivo à produção cultural sustentável; 

 a promoção de eventos artísticos e culturais abertos à comunidade; 

 a cooperação, por meio dos órgãos de promoção à cultura da Instituição 

no processo de desenvolvimento educacional e cultural; 

 o desenvolvimento de estratégias para a produção, distribuição e difusão 

produção artística; 

 o estímulo aos docentes e aos estudantes para participação em 

concursos culturais e artísticos internos e externos; 

 a promoção e a divulgação de conhecimentos artísticos e culturais que 

constituem patrimônio da humanidade, com a comunicação do saber por 

meio do ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação; 

 a ampliação das ações em defesa do meio ambiente e do patrimônio 

cultural; e 

 a hospedagem de ações que fortaleçam o compromisso com a 

preservação da memória histórica e do patrimônio cultural. 

 
As ações propostas pelos cursos serão planejadas e implantadas pelas 

coordenações respectivas, com a colaboração de suas respectivas equipes de 

docentes, de forma coerente com a organização curricular dos cursos que 



57 

 

 

 

contemplam, em maior ou menor grau, a formação artística e cultural. As propostas 

serão elaboradas visando proporcionar aos discentes possibilidades de transposição 

de conhecimentos para as práticas desenvolvidas, motivando o envolvimento e a 

participação em todas as etapas de execução. 

A IBRA compreende a sua responsabilidade social como dimensão inalienável 

de seus compromissos na qualidade de instituição educacional de nível superior, 

imbuída dos princípios de formação de profissionais conscientes em relação à 

eliminação das desigualdades sociais regionais, à promoção da sustentabilidade e da 

inclusão. 

As ações de promoção da sustentabilidade ambiental são incorporadas às 

atividades de ensino, de forma transversal e articulada com os conteúdos e as práticas 

curriculares, contextualizadas em componentes relacionados à promoção da saúde, 

da cidadania e dos direitos humanos, com ênfase na superação dos preconceitos 

étnicos, raciais, religiosos e de gênero. 

No âmbito operacional, a Instituição adota e estimula boas práticas na defesa 

do meio ambiente em seu cotidiano, por meio da utilização racional de energia, com 

opção por lâmpadas de baixo consumo, separação de resíduos para posterior coleta 

seletiva e práticas corretas para descarte de resíduos químicos. 

A IBRA afirma e reforça comprometimento com a promoção da 

sustentabilidade, da inclusão e de redução das desigualdades, por meio de ações 

extensionistas organizadas e conduzidas pelas coordenações de seus cursos e 

programas, bem como práticas pedagógicas, de caráter educacional ou 

extensionistas, articuladas aos projetos pedagógicos dos cursos e respectivos planos 

de ensino, com base nos princípios de: 

 intensificar as relações da Instituição com os diversos setores da 

sociedade; 

 estimular na comunidade interna a vocação para o compromisso, a 

responsabilidade e a participação social; 

 aprimorar o compromisso social da Instituição com a sociedade; 

 ampliar a implantação de programas, projetos e ações planejadas de 

Responsabilidade Social e de Sustentabilidade, com envolvimento de 

professores, discentes e funcionários, tanto por meio de iniciativas 
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institucionais quanto pelas atividades acadêmicas e de extensão dos 

cursos e programas; 

 disseminar o compromisso social da IBRA, organizando fóruns de 

discussões com instituições públicas, privadas e ONGs, com foco nos 

temas atuais de Responsabilidade Social, Sustentabilidade e de 

experiências com projetos sociais; e 

 ampliar as ações em Defesa do Meio Ambiente e do Patrimônio Cultural. 

 

 
2.17 Desenvolvimento Econômico e Social 

 
As ações previstas pela IBRA contemplam de forma plena o desenvolvimento 

econômico e social, considerando os aspectos relativos ao desenvolvimento 

econômico regional, a melhoria da infraestrutura local, a melhoria das condições e 

qualidade de vida da população e projetos de inovação social. 

O avanço tecnológico, industrial e a globalização, com o surgimento constante 

de novos paradigmas em curto espaço de tempo, exigem uma reflexão maior em torno 

da educação e da formação de profissionais para o mundo do trabalho. As novas 

estruturas sociais, as exigências do mercado de trabalho, requerem o 

desenvolvimento de competências múltiplas. 

A IBRA pautar-se-á por princípios éticos que contribuam para o 

desenvolvimento da consciência democrática: dignidade humana, justiça, respeito 

mútuo, participação, responsabilidade, diálogo e solidariedade, em seus formandos. 

A IBRA buscará articular teoria e prática no sentido de preparar o formando para a 

sua inclusão no mercado de trabalho com competência profissional capaz de 

contribuir para valorizar a sociedade como um todo. 

O intérprete de toda a evolução é o homem, e o educador é o intérprete e 

facilitador dos processos de construção e aquisição do conhecimento, da transmissão 

cultural e do surgimento de novas perspectivas de vida e soluções existenciais. 

Portanto, se faz necessária a reflexão em torno da dimensão cultural, social, política 

e econômica da educação, do papel social do professor, das leis relacionadas à 

infância, adolescência, educação e profissão, das questões da ética 
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e da cidadania, das múltiplas expressões culturais e das questões de poder a elas 

associadas. Por outro lado, o professor e o profissional das demais áreas propostas 

neste documento, deverão desenvolver uma visão pluralista da sociedade, exercitando 

a capacidade de compreender o “outro”, suas necessidades e valores, base da ética, 

da autonomia e da solidariedade. 

A IBRA estará, a todo momento, articulando esforços no sentido de promover 

o desenvolvimento ético do profissional capaz de atuar dignamente na comunidade, 

com conhecimento de causa no que se refere às especificidades dos grupos sociais 

e de sua profissão, com vista à conquista de uma sociedade voltada para os ideais de 

competência, honestidade e justiça. 

A IBRA deverá ainda dedicar atenção especial às especificidades da 

comunidade onde estará inserida, oportunizando a integração entre a comunidade, as 

famílias e a própria Instituição, no sentido de buscar o aprimoramento de seus 

propósitos e de sua ação pedagógica e formativa. A integração com empresas e 

outros segmentos sociais é essencial, no sentido de identificar necessidades de 

reelaboração de temáticas em estudo. 

A IBRA, comprometida com a qualidade do ensino superior na região onde se 

insere, se propõe a oferecer um ensino de qualidade, fundamentada em uma filosofia 

da educação coerente com os princípios de solidariedade, justiça e dignidade 

humana, promovendo a educação permanente e continuada para jovens e adultos 

procedentes de classes sociais menos abastadas. 

A educação permanente se refere ao desenvolvimento de atividades de ensino, 

pesquisa e extensão, algo muito além de um espaço para a obtenção de um diploma 

de curso superior. Devem-se formar profissionais que possam ser absorvidos pelo 

mercado de trabalho, cujas exigências se tornam cada vez maiores. 

Observa-se quão dramática se apresenta atualmente a situação de 

profissionais das diversas áreas, necessitando investir em sua capacitação em função 

das novas perspectivas e com dificuldades para proverem o próprio sustento e os 

custos da educação superior. 

Para corresponder às instâncias da educação permanente, a IBRA se propõe 

a: 
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 Transformar o seu espaço em um canal de permanente diálogo com a sua 

comunidade e com o meio social em geral; 

 Propiciar condições para a pesquisa educacional e científica, visando a 

formação de um profissional que possa dar respostas à sociedade 

contemporânea, promovendo o confronto de ideias e a discussão de 

situações limite e de direitos e deveres do cidadão; 

 Buscar alternativas de solução para a humanização da profissão, 

promovendo o ser em suas potencialidades intrínsecas através da educação 

e reeducação, colocando no mercado de trabalho profissionais conscientes 

de sua tarefa, e não meros prestadores de serviços desqualificados e 

desprovidos de ideal; 

 Qualificar, no processo, a IBRA como uma escola superior que possibilita a 

construção do saber desvinculada de modelos e clichês oriundos de 

experiências estranhas à realidade e aspirações da sociedade; 

 Assegurar aos formandos conhecimentos referentes ao desenvolvimento 

humano e a forma como cada cultura caracteriza as diferentes faixas etárias 

e as representações sociais e culturais dos diferentes períodos: infância, 

adolescência, juventude e vida adulta, assim como as peculiaridades dos 

pessoas com deficiência; 

 Proporcionar um conjunto de conhecimentos que habilita o formando para o 

exercício da profissão e de todas as suas funções, incluindo os saberes 

produzidos nos diferentes campos científicos e acadêmicos que subsidiam o 

trabalho educativo; 

 Proporcionar aos formandos a apropriação da cultura geral ampla, que 

favorece o desenvolvimento da sensibilidade, da imaginação e a 

possibilidade de produzir significados e interpretações do que se vive e de 

fazer conexões - o que, por sua vez, potencializa a qualidade da intervenção 

educativa. E da cultura profissional, cujo conteúdo é próprio do exercício da 

profissão em suas especificidades, fazendo parte desse contexto, os temas 

referentes ao desempenho profissional, pessoal e da categoria, e o 

conhecimento sobre as associações científicas, culturais e sindicais; 
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 Oferecer condições para a aprendizagem de recursos de comunicação e 

informação, cujo domínio seja importante para as dimensões da atuação do 

profissional; 

 Propiciar ao formando, conhecimentos referentes ao desenvolvimento 

psicológico, físico e dos processos de aprendizagem de diferentes 

conteúdos em diferentes momentos do desenvolvimento cognitivo dos 

alunos, bem como o conhecimento das experiências institucionais e do 

universo social e cultural de seus alunos; 

 Oportunizar o estudo das relações sociais na realidade social e política 

brasileira e como isto repercute na profissão, compreendendo os 

significados que a família, a sociedade e os alunos atribuem à escola e às 

aprendizagens; 

 Promover estudos e debates sobre políticas educacionais, dimensão social 

da escola, relações escola x sociedade x família, relações educação x 

trabalho; e 

 Enfatizar em todo o seu trabalho a importância da formação integral dos 

profissionais. 

 
Para o cumprimento de sua missão, a IBRA manterá independência absoluta 

em relação a partidos políticos, grupos econômicos e quaisquer outros interesses 

particulares e considerará inaceitável qualquer tipo de preconceito e / ou 

discriminação. 

Como uma instituição de cunho democrático e emancipador, a Instituição 

objetivará sempre a atualização de seus métodos, o acompanhamento cuidadoso dos 

avanços da ciência, colocando na pauta de discussões as novas descobertas e os 

movimentos sociais de caráter socializadores, renovadores e promovedores da 

consciência crítica. 

 
2.18 Políticas de Permanência e Educação Inclusiva 

 
O Programa Educação Inclusiva da Faculdade IBRA é parte de um movimento 

que compreende a educação como direito humano fundamental, base para uma 

sociedade justa, com ações voltadas para o acesso e permanência de 
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todas as pessoas ao ensino. Tem como objetivo mobilizar esforços para habilitar todos 

os cursos para o atendimento dos alunos na sua comunidade, especialmente aqueles 

que têm sido mais excluídos das oportunidades educacionais. 

A palavra “inclusão” vem sendo amplamente discutida, em diferentes áreas 

das ciências humanas, principalmente nos meios educacionais, sendo utilizada em 

diferentes contextos e com diferentes significados. Contudo, não podemos negar que 

a inclusão escolar e social está respaldada num longo e importante processo histórico, 

na dialética inclusão/exclusão, representado pelas lutas das minorias na incessante 

busca pela defesa dos direitos e da cidadania. 

O Programa de Educação Inclusiva da Faculdade IBRA visa proporcionar 

um aprofundamento na prática do educador e demais profissionais envolvidos, 

buscando um entendimento sobre o processo da Educação Inclusiva, articulando o 

diálogo entre as partes: escola, aluno e família, com vistas à melhoria no processo 

ensino-aprendizagem e ao sucesso escolar das pessoas com necessidades 

educacionais especiais. 

 
2.18.1 Objetivos: 

 
 

  Propiciar subsídios teóricos e práticos que colaborem para a compreensão da 

pessoa com necessidades educacionais especiais e pessoas pertencentes a 

classes minoritárias; 

 
  Discutir aspectos da educação especial e educação inclusiva, apresentando um 

panorama histórico das classes menos favorecidas; 

 
  Compreender os conceitos de integração escolar e inclusão escolar, e seu 

contraponto a segregação; 

 
 Discutir os aspectos pedagógicos e psicológicos do processo de inclusão; 
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  Discutir as terminologias utilizadas quando em referência às pessoas com 

deficiência, e propor uma discussão sobre o que se entende por necessidades 

educacionais especiais; 

 
  Ampliar conhecimentos a respeito das especificidades como: Deficiência Mental, 

Deficiência Física, Deficiência Auditiva, Deficiência Visual, Paralisia Cerebral, 

Autismo e Dislexia; 

 
  Discutir recursos, acessibilidade, apoio em sala de aula e na escola, avaliação e 

adaptação curricular; 

 

 Favorecer uma reflexão sobre o desenvolvimento da pessoa com 

necessidades especiais e daquelas que sofrem com a exclusão social. 

 
 
 

3. EDUCAÇÂO A DISTÂNCIA NA FACULDADE IBRA 

 

 
As Políticas Institucionais da FACULDADE IBRA para a modalidade a 

distância perpassam pelo Ensino, Iniciação Cientifica, Extensão e Pós-Graduação 

alinhando sua infraestrutura e base tecnológica na utilização de recursos que possam 

apoiar na interação por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem, professores e 

tutores, buscando sempre uma formação com qualidade para os discentes. Tudo em 

conformidade com as bases legais da Educação Superior, em especifico Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) - Lei 9.394/96. Decreto 9.235 de 15 

de dezembro de 2017, Decreto nº 9.057/2017 que regulamenta o art. 80 da Lei nº 

9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional e a Portaria Normativa n. 11 de 20 de junho de 2017 que estabelece normas 

para o credenciamento de instituições e a oferta de cursos superiores a distância, em 

conformidade com o Decreto nº 9.057, de 25 de maio de 2017. Portaria Normativa nº 

20, de 21 de dezembro de 2017, Dispõe sobre os procedimentos e o padrão decisório 

dos processos de credenciamento, recredenciamento, autorização, reconhecimento e 

renovação de reconhecimento de 
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cursos superiores, bem como seus aditamentos, nas modalidades presencial e a 

distância, das instituições de educação superior do sistema federal de ensino, Portaria 

Normativa nº 741, de 2 de agosto de 2018, que altera a Portaria Normativa MEC nº 

20, de 21 de dezembro de 2017, que dispõe sobre os procedimentos e o padrão 

decisório dos processos de credenciamento, recredenciamento, autorização, 

reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos superiores, bem como 

seus aditamentos, nas modalidades presencial e a distância, das instituições de 

educação superior do sistema federal de ensino, e demais legislação em vigor. 

A FACULDADE IBRA compreende que a EaD se relaciona com os processos 

que tornam a sociedade mais justa e igualitária pela promoção da amplitude de 

abrangência dos cursos ofertados e por possibilitar o acesso ao Ensino Superior a um 

número mais expressivo de pessoas. De maneira inter-relacional, condizente com as 

políticas previstas para o Ensino de Graduação e Pós-Graduação (Presencial e a 

Distância), a IES entende que a EaD, enquanto prática midiatizada, integra um 

processo lógico de planejamento permitindo variadas configurações da oferta e na 

organização de currículos, ampliando os meios de tornar possível o ato educativo. 

Princípio de democratização, a oferta da EaD, na IES, deve estimular o 

atendimento de parcelas cada vez maiores da população e contribuir para a inclusão 

no Ensino Superior, por meio do estímulo às atitudes investigativas e da oportunização 

de momentos de comunicação, com ênfase num estudo individualizado, com as 

seguintes características: abertura, flexibilidade, adaptação, eficácia, formação 

permanente e economia. 

Nesse sentido, as diretrizes para a EaD são: 
 

I. Credenciamento da IES para a oferta da EaD; 
 

II. Criação de cursos de Graduação e Pós-Graduação na modalidade 

EaD; 
 

III. Implantação de Polos de Apoio Presencial no Estado de Mninas Gerais 

com foco na na cidade de Ipatinga; 
 

IV. Ampliação de cursos de Extensão e oferta em EaD; 
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V. Organização de equipe para elaboração de material didático ou 

definição de aquisição; 

VI. Capacitação e orientação de tecnologias para o Ensino EaD para 

docentes, tutores e pessoal técnico-administrativo; 

VII. Consolidação, nos cursos presenciais reconhecidos, da oferta de 20% 

da carga horária total em EaD, incluindo disciplinas híbridas; 

VIII. Aplicação da avaliação interna aos programas e cursos em EaD; 
 

IX. Ampliação da criação e aplicação de diferenciais extracurriculares e 

curriculares que promovam articulação com a sociedade e flexibilizem a 

integralização; 

X. Elaboração de recursos didáticos pedagógicos dialógicos; 
 

XI. Implantação do Grupo de Estudos FACULDADE IBRA; 
 

XII. Articulação de parcerias e convênios para oferecimento de cursos e 

programas a distância; 

XIII. Adotar textos e demais materiais didáticos segundo linguagem e 

técnicas que levem o aluno a refletir, a desenvolver o espírito crítico-criativo, a 

relacionar o aprendizado a seu contexto social, a ser participativo (mediação 

pedagógica); 

XIV. Aplicação, em todos os programas desenvolvidos em EaD, da avaliação 

presencial interna; 

XV. Ampliar e aperfeiçoar o sistema de tutoria e as relações de interação 

entre o tutor e o aluno, que passa a ser visto como um interlocutor ativo; 

XVI. Garantir o aprendizado por meio de atividades assíncronas e síncronas 

que promovam uma relação dialógica, interativa entre o professor-tutor e seu aluno; 

XVII. Contribuir com o desenvolvimento das habilidades e competências do 

aluno, tais como autonomia, autodidatismo e autodisciplina. 

 

 
3.1 NÚCLEO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA DA FACULDADE IBRA (NEAD) 
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O Núcleo de Educação a Distância é um setor criado pela FACULDADE IBRA 

que tem como objetivo básico gerenciar todas as rotinas referentes à esta modalidade 

de ensino. Nele estão alocados profissionais que se envolvem diretamente com a 

gestão de curso, de polo, de materiais didáticos, de tecnologia da informação e outros 

relacionados. Essa pessoa coordena toda dinâmica do funcionamento da educação a 

distância, é muito importante saber que ele estará sempre trabalhando para que tudo 

ocorra dentro do previsto e que sua experiência conosco seja a mais tranquila 

possível. 

O Núcleo de Educação a Distância (NEAD) da FACULDADE IBRA, é o órgão 

da IES responsável pela coordenação administrativa e didático-pedagógica dos 

cursos e atividades de educação a distância na Instituição, em graduação e pós- 

graduação e que tem como objetivos desenvolver ações que reflitam a abrangência 

de sua área de trabalho. 

O NEAD terá como finalidade: 
 

I. Valorizar o papel da Educação a Distância na implantação de uma 

nova cultura educacional, comprometida com a formação do educando em múltiplas 

linguagens, com a ampliação dos espaços educacionais e dos domínios do 

conhecimento; 

II. Desenvolver uma cultura institucional favorável à incorporação da 

aprendizagem aberta e a distância; 

III. Contribuir, por meio da disseminação de programas, conhecimentos e 

tecnologia aplicada à Educação a Distância, para a melhoria da qualidade e ampliação 

das possibilidades de acesso ao ensino superior; 

IV. Contribuir para o aprimoramento da qualidade do ensino presencial, 

incorporando a este, recursos pedagógicos e tecnológicos próprios da educação a 

distância; 

V. Implantar, implementar, acompanhar e avaliar cursos na modalidade de 

educação a distância para os diversos segmentos da sociedade, que envolva a 

criação de cursos em diversos níveis, utilizando metodologias adequadas ao ensino 

a distância nas seguintes categorias, conforme a legislação em vigor: Disciplinas 
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para Nivelamento; Disciplinas On-line e outros que se fizerem necessários e que 

estiverem de acordo com os objetivos da educação a distância, da IES e desse núcleo; 

VI. Oferecer alternativas de formação e capacitação profissional, 

propiciando o acesso à educação universitária a todas as regiões do Brasil; 

VII. Articular o campo institucional, coordenando um sistema integrado e 

interativo de educação a distância; 

VIII. Buscar e consolidar cooperação entre instituições locais, nacionais e 

internacionais, de modo a atender às novas demandas por uma educação mais 

dinâmica, de forma efetiva e sem riscos de reduzir a qualidade dos serviços oferecidos 

em função da ampliação da clientela e de sua viabilidade econômica; 

IX. Realizar atividades de suporte ao processo de ensino, que envolvem a 

criação de homepage para professores, biblioteca digital, listas de discussão entre 

alunos e professores, chats, serviço de acesso à Internet para discentes e docentes 

através do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 

 

 
3.2 CONCEPÇÃO DE EDUCAÇÃO E CURRÍCULO NO PROCESSO DE ENSINO E 
APRENDIZAGEM 

 
 

A missão da FACULDADE IBRA é transformar pessoas, tornando-as capazes 

de dominar o conhecimento, respeitar a diversidade, com autonomia, pensamento 

crítico, sem descurar dos aspectos éticos e da responsabilidade social pela qual 

perpassam todas as áreas do conhecimento. Imbuída dessa missão, em sintonia com 

a concepção de ampliação do Ensino Superior e atenta às necessidades sociais e 

educacionais, a IES explicita o planejamento para o credenciamento da oferta de 

cursos de Graduação e de Pós-Graduação em EaD como uma das metas para o 

quinquênio 2019-2023. 

O perfil do egresso dos cursos ofertados em EaD contempla as capacidades 

técnicas, analíticas e de criticidade com ênfase na formação de profissionais capazes 

de combinar conhecimentos teóricos e instrumentais, com competências e habilidades 

para assimilar e transformar mudanças tecnológicas com preocupação 
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ética e responsabilidade social. Às características descritas, somam-se 

autodeterminação, capacidade de decisão, seleção, organização e interatividade 

incrementadas pelas atividades e tecnologias ofertadas pela IES. 

Esse perfil se vincula aos princípios filosóficos norteadores das políticas de 

Ensino de Graduação, Pós-Graduação e programas ofertados pela IES nas 

modalidades presencial e EaD, sintetizados como a prática do respeito à diversidade, 

à liberdade de expressão, ao respeito ao outro e a si mesma, à inclusão social, 

elementos perpassados pela ética, pela justiça, pelo comprometimento com a 

educação superior e pela transparência de decisões e práticas. Não diferentemente, 

os princípios técnico-metodológicos são aplicados na concepção de currículo 

pretendida, inspirada na dialogicidade, na criticidade, na valorização do aprender 

fazendo, na ênfase à colaboração e participação e na concepção da tecnologia como 

ferramenta de desenvolvimento humano. 

Assim, a concepção de educação e currículo nos cursos ofertados em EaD 

compartilha das políticas, princípios filosóficos e técnico-metodológicos, praticados na 

modalidade presencial, com respeito às especificidades relativas à temporalidade e 

espacialidade que caracterizam a oferta a distância. Desse modo, a organização 

curricular seguirá as premissas de: 

I. Criticidade sobre os diversos contextos sociais; 
 

II. Aplicação de metodologias inovadoras e ativas na solução de problemas; 

III. Concepção curricular apoiada na flexibilidade e na diversidade de 

arranjos de conteúdos e metodologias de ensino-aprendizagem; 

IV. Contextualização de conhecimentos e processos de formação, 

compreendidos como espaços nos quais se constroem novos saberes resultantes de 

processos históricos e culturais; 

V. Articulação entre Ensino, Pesquisa e Extensão pautada em tecnologias 

de comunicação e informação; 

VI. Planejamento e avaliação constante do processo de ensino- 

aprendizagem; 
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VII. Dialogicidade e interação em Ambientes Virtuais de Aprendizagem. 

 
 

Essa postura institucional visa o comprometimento com a diversidade de 

realidades sociais, ampliada pela Extensão da EaD e com a vivência do aluno, visto 

como portador de identidade social; o comprometimento com as orientações legais; 

o comprometimento com a realidade científico-tecnológica e educacional tendo por 

objetivo criar condições para o desenvolvimento de projetos e programas que 

atendam aos níveis de ensino-aprendizagem e práticas investigativas; o 

comprometimento com uma gestão democrática e participativa; o comprometimento 

com a realidade local e regional por meio de uma política de participação no processo 

de desenvolvimento social, cultural e econômico da região, traduzida por ações 

institucionais definidas a partir das demandas e necessidades sociais. Com base 

nesses compromissos, a IES expressa sua relação com a realidade na qual atua, 

promovendo e articulando uma política de desenvolvimento e incentivo às práticas 

educativas, culturais, artísticas, científicas, técnicas e sociais. 

Com a oferta de cursos de Graduação e Pós-Graduação em EaD, a 

FACULDADE IBRA cumpre com o compromisso de perpassar barreiras territoriais e 

alcançar jovens e profissionais atuantes no mundo do trabalho necessitados de 

formação e capacitação, possibilitando um Ensino Superior de qualidade e 

comprometido com as demandas sociais. 

 

 
3.3 SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO 

 
 

Preconiza os “Referenciais de Qualidade de EaD para Cursos de Graduação 

a Distância” (BRASIL, 2000) que o princípio da interação e da interatividade é 

fundamental para o processo de comunicação. Sendo o aluno o centro do processo 

educacional, devem-se garantir as ações de interatividade entre professores, tutores 

e alunos. 

Para abrigar os recursos tecnológicos, na oferta de cursos na modalidade da 

EaD, a FACULDADE IBRA optou pela Plataforma IESDE por sua estabilidade e 
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acessibilidade em relação à implantação, gestão e manutenção do processo 

acadêmico-pedagógico. 

As salas de aulas on-line permitem a interação dos alunos participantes entre 

si e com os professores e tutores, criando um espaço no qual se compartilham 

questões, gerando outras questões que realimentam o processo dialógico, 

dinamizando as relações. Assim, a comunicação entre os envolvidos é facilitada por 

mídias eletrônicas e comunicação interativa estabelecida no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem. 

A comunicação interativa e a mediação tecnológica entre alunos e entre o 

professor, o tutor e o aluno serão efetivadas por meio de tutoria à distância, fóruns, 

chats, atendimento telefônico, e-mails, reuniões por Skype, orientações, observações 

e avaliações relativas às atividades disponibilizadas no AVA. Além disso, atividades 

assíncronas integrarão a metodologia de aprendizagem, como material didático, 

slides, em PowerPoint e em sistema Prezi, aulas gravadas, atividade de síntese de 

estudos com questões objetivas e discursivas on-line e comunicados, permitindo 

combinar a flexibilidade da interação humana com a independência no tempo e no 

espaço e a autonomia de estudo. 

No ambiente acadêmico/administrativo, o aluno terá acesso à secretaria 

acadêmica, ao setor financeiro e a outras necessidades administrativo/financeiras 

para o desenvolvimento do curso, bem como acesso ao seu boletim, histórico 

acadêmico e calendário de avaliação. 

 
3.4 O AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA) 

 
 

É o sistema que propicia as salas de aula dos alunos nos cursos a distância 

(EaD). É o ambiente virtual que disponibiliza os conteúdos das aulas e das 

ferramentas de avaliação e interação do processo ensino. O AVA é conhecido também 

por sua sigla em inglês LMS – Learning Management System ou Sistema de Gestão 

da Aprendizagem (SGA), são softwares desenvolvidos sobre uma metodologia 

pedagógica para auxiliar a promoção de ensino e aprendizagem virtual ou 

semipresencial. A FACULDADE IBRA optou pelo IESDE, é líder em tecnologia 
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educacional e oferece uma experiência de aprendizagem conectada, flexível e 

orientada para análise de dados. 

A Educação a Distância apresenta características específicas. O fato de não 

ter um espaço físico como uma sala de aula real, com cadeiras, carteiras, quadro, 

professores e alunos não significa que o aluno esteja isolado, já que poderá interagir 

com os professores das disciplinas e os demais alunos de seu Pólo de Apoio 

Presencial por intermédio da Internet, em um ambiente virtual cujo objetivo é oferecer 

espaços destinados à disposição de conteúdo, às orientações de estudos, à realização 

de atividades e comunicação com professores, coordenadores, tutores e demais 

alunos dos cursos a distância. 

Após conectar-se à internet por meio do navegador escolhido, acessará o 

portal da EaD e usar a matrícula como login e a senha cadastrada. Uma vez tendo 

acesso ao AVA, poderá visualizar todas as disciplinas em curso no momento e, ao 

acessar uma determinada disciplina, terá acesso às aulas, aos materiais de apoio, aos 

fóruns e a demais conteúdos previstos. 

Na educação a distância o processo ensino-aprendizagem será desenvolvido 

através do AVA, portanto é recomendável que as atividades sejam acompanhadas por 

uma participação diária na ferramenta, pois diversos fóruns e chats devem ser 

programados, o que exigirá uma participação efetiva. Todas as instruções sobre o uso 

do AVA estarão disponíveis no Manual do Aluno, assim todas essas informações serão 

disponibilizadas on-line, no próprio ambiente. 

No AVA foi definida a estrutura que uma disciplina deve seguir, seguindo a 

divisão em unidades (módulos) e, de acordo com o plano de ensino, o tutor orienta 

os alunos para que possam participar de atividades e estudar nos materiais 

disponibilizados, tirando suas dúvidas. 

Nessa perspectiva, a relação dialógica entre professor e aluno será mediada 

por recursos didáticos, através de material impresso ou disponibilizado de forma 

eletrônica/digital, pelo texto escrito elaborado, estruturado e planejado pelo professor 

da área do conhecimento, para possibilitar ao aluno, a distância, a apropriação e 

incorporação dos conhecimentos, habilidades e competências necessárias à sua 

autonomia intelectual. 
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Os cursos ofertados na modalidade da EaD da FACULDADE IBRA seguirão 

o modelo educacional projetado totalmente on-line com exceções às atividades 

presenciais que serão desenvolvidas de maneira presencial ao final de cada bimestre. 

Para acompanhar este modelo educacional, outros recursos de mediação serão 

utilizados, transcendendo os limites de espaço e tempo, como a produção de material 

audiovisual, a utilização de softwares que possibilitem ao aluno um aprofundamento 

maior dos conteúdos, permitindo-lhe uma forma de interatividade com a linguagem 

hipertextual, o acesso e a utilização da rede mundial de computadores que viabilizam 

programas interativos do aluno, professor, tutoria. 

A tutoria, neste contexto, passa a ser um componente imprescindível na 

organização e desenvolvimento da EaD, porque acompanha, orienta e avalia todo o 

processo de ensino-aprendizagem do aluno, em suas necessidades, sobretudo, nos 

momentos de atividade e de estudo não presencial. 

 

 
3.5 AMBIENTALIZAÇÃO NO AVA: FORMAÇÃO INICIAL EM EaD 

 
 

Os primeiros passos para a inserção do discente no processo de ensino- 

aprendizagem pautado na modalidade de educação a distância é a adaptação ao 

sistema empregado na plataforma de ensino, levando o discente à adaptação da 

linguagem e uso de tarefas no ambiente virtual de aprendizagem. 

Nesse processo inicial, os discentes terão disponibilidade ao Manual do Aluno 

– EaD como instrumento orientador de todo o processo de acompanhamento do curso, 

sobretudo, no período inicial, na Ambientalização ao AVA, pois este material 

apresenta os procedimentos detalhados para acesso aos diferentes espaços da 

plataforma e também trará possibilidades de leituras que favorecerão a compreensão 

do discente em torno da especificidade do curso na modalidade EaD. Este Manual do 

Aluno – EaD estará disponível como um material arquivado no próprio ambiente 

virtual, e ao alcance imediato dos alunos em quaisquer situações. Além deste manual 

particularizado aos discentes, no curso haverá um manual específico ao tutor e outro 

ao professor. 
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Também nas primeiras fases do curso será discutida a importância da postura 

de autoestudo pertinente ao aluno da EaD e o favorecimento do contato com as novas 

tecnologias de informação e comunicação. Além disso, a formação inicial em 

educação a distância deverá priorizar o estudo e discussão de conceitos, definições e 

fundamentos da educação a distância em todo o Brasil. 

Afora as adequações indicadas, a formação inicial e progressiva devem: 
 

I. Identificar aspectos que estabelecem similaridades e diferenças de 

conceitos de EaD desenvolvidos no contexto nacional e internacional; 

II. Entender o surgimento da educação a distância e recursos tecnológicos 

utilizados para sua viabilização; 

III. Conhecer algumas experiências de EaD no mundo e no Brasil, nos 

últimos dois Séculos. 

A formação inicial em educação a distância ou ambientação à plataforma de 

ensino será desenvolvida no início dos cursos, com acompanhamento da 

coordenação. 

 
 

3.6 VÍDEOAULAS 

 
 

São as aulas do Ensino a Distância, que em conjunto com guias de estudos, 

as vídeoaulas compõem as unidades temáticas de cada disciplina. São conteúdos 

apresentados de maneira gravada, utilizando-se de tecnologias e laboratórios 

específicos. A metodologia adotada visa propiciar um conjunto de ferramentas 

pedagógicas que se complementam e potencializam a aprendizagem, criando 

também uma maior atratividade para o aluno, motivando-o de forma a mantê-lo em 

frente ao computador, de maneira interessada, em seus estudos. 

 

 
3.7 BIBLIOTECA FÍSICA 

 
A FACULDADE IBRA dispõe de biblioteca física bem dimensionada, ampla, 

com espaços e computadores para pesquisa, consulta ao acervo on-line, espaço 
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para estudos grupos, espaços para estudos individuais, espaço com acessibilidade 

que possui computador com programas DOSVOX, NVDA, VLIBRAS e espaço para 

cadeirantes. As quantidades e a qualidade de exemplares tanto da bibliografia básica, 

quanto da complementar e dos periódicos seguem as regras constantes no 

instrumento de avaliação do INEP/MEC, com relatório de adequação das bibliografias 

básicas e complementares em conformidade com as Unidades Curriculares (UCs) foi 

devidamente elaborado e assinado pelo NDE. 

 
3.8 BIBLIOTECA VIRTUAL 

 
Também obrigatória para os cursos a distância, a Biblioteca Virtual trata-se de 

um site, cujo conteúdo é composto por livros digitalizados, os conhecidos e- books, 

aplicáveis aos cursos da EaD oferecidos pela FACULDADE IBRA. Esses e- books 

estão previstos na bibliografia do curso também. 

A Biblioteca Virtual a ser utilizado para curso é a BIBLIOTECA “MINHA 

BIBLIOTECA” que possui mais de 7 mil títulos com acesso on-line. 

 
 

3.9 MATERIAL DIDÁTICO (IESDE) 

 
Na EaD, em uma abordagem sistêmica, um dos componentes do processo de 

ensino-aprendizagem de extrema importância é o material didático, produzido 

especificamente para quem estuda a distância sem contar com o apoio presencial de 

um professor. Por isso, o material didático para o ensino na modalidade EaD da 

FACULDADE IBRA configurar-se-á como um conjunto de mídias (impresso, 

audiovisual e digital) no qual os conteúdos devem se apresentar de forma dialógica 

e contextualizada, favorecendo uma aprendizagem significativa. É uma tecnologia 

disponibilizada ao estudante, além de outros componentes, tais como o projeto 

pedagógico, os sistemas de tutoria, de comunicação, de avaliação, os momentos 

presenciais, os colegas, as experiências pessoais. 

É importante que os materiais didáticos sejam concebidos levando em conta 

a aprendizagem significativa que favoreçam o estabelecimento de relações com as 

questões cotidianas do aluno. Na EaD, considerando a separação física entre discente 

e docente, o processo de ensino-aprendizagem é mediado pelo material 
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didático e esse deve trazer os temas abordados para a vida real. A mídia impressa, 

disponível para impressão, deverá ser um veículo utilizado para estabelecer a 

comunicação entre os professores e alunos. 

Dentre o material didático, se destacam os livros abordando o conteúdo 

conforme objetivos da mesma; as leituras complementares e exercícios; os textos, 

casos e exercícios de apoio; 

O material didático dos cursos é um recorte no campo do saber que necessita 

ser expandido com a leitura de outros materiais bibliográficos (leituras 

complementares) e com a investigação empírica e simulada. 

Quanto mais diversificado o material, mais se aproxima das diferentes 

realidades dos alunos, possibilitando diferentes formas de interagir com o conteúdo. 

Assim, a FACULDADE IBRA disponibilizará recursos didáticos necessários para o 

alcance dos objetivos educacionais propostos, como livros da disciplina, vídeos e 

slides, textos complementares, hipertextos etc., além de livros e vídeos das bibliotecas 

dos Polos Presenciais. 

O material didático será ser organizado em: 

 
 

I. Material Didático impresso: em cada disciplina, o aluno poderá imprimir 

o livro base que orientará as atividades, com indicações de leituras complementares, 

sites de pesquisa bibliográfica e, ainda, as referências bibliográficas que poderão ser 

consultadas pelo acadêmico. O livro base poderá ser produzido pelos professores da 

IES ou adquiridos após seleção compatível com a proposta curricular de cada 

disciplina; 

II. Material Didático Virtual: Os professores elaborarão, organizarão e 

disponibilizarão o material didático no AVA para que os alunos possam estudar e 

realizar pesquisas de forma a atender às exigências de cada disciplina de seu curso. 

 

3.10 ATIVIDADES DE TUTORIA 

 
Para atender de forma excelente às demandas didático-pedagógicas do 

Curso, serão imprescindíveis as atividades de tutoria presencial e a distância, que 

seguem o manual específico. Os tutores foram selecionados e capacitados para o 
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atendimento de tais demandas dentro das especificidades e características 

estruturais do Curso. 

São atividades da tutoria, dentre outras: 

• Responsabilizar-se pela aproximação e articulação entre alunos, 

tutores e professores; 

• Acompanhar o processo de ensino-aprendizagem durante os módulos; 

• Proceder a aplicação das provas presenciais; 

• Registrar as informações necessárias para a evolução do aluno no 

curso; 
 
 

• Esclarecer dúvidas quanto ao conteúdo das disciplinas; 

• Interagir com os professores no que se refere aos conteúdos, às 

atividades e às chaves de resposta; 

• Interagir com os professores, visando melhorias no desempenho dos 

alunos e redução dos índices de reprovação e evasão; 

• Estimular os alunos na busca de várias informações bem como na 

participação de atividades culturais e sociais que contribuam para o processo de 

aprendizagem; 

• Responder diariamente as dúvidas encaminhadas pelos alunos; 

• Utilizar técnicas de motivação adequadas para estimular o aluno a 

progredir no curso de forma interativa enfatizando a autodisciplina; 

• Orientar os alunos na utilização das ferramentas de comunicação 

disponíveis no AVA; 

• Prestar orientação direta ao aluno; 

• Organizar todas as atividades de estudo de acordo com cada eixo 

temático trabalhado pelos professores, sob orientação da equipe pedagógica e de 

forma padronizada; 

• Enfatizar o comprometimento que deverá prevalecer entre o acadêmico 

e o curso, estimulando as devidas responsabilidades, direito e deveres de todos; 

• Orientar os alunos no cumprimento e envio das atividades dentro dos 

prazos estabelecidos; 

• Responder diariamente aos e-mails dos alunos; 



77 

 

 

 

• Conhecer todo planejamento da aula de forma a garantir o fornecimento 

de todo e qualquer material com antecedência mínima necessária; 

• Manter atualizados os registros acadêmicos dos alunos. 

• Monitorar a frequência dos estudantes. 

 
3.11 MECANISMOS DE INTERAÇÃO ENTRE DOCENTES, DISCENTES E 
TUTORES 

 
 

Para atuação na EaD, a Faculdade IBRA contratou o direito de uso do software 

do IESDE. 

O IESDE oferece várias plataformas que facilitam o processo de comunicação 

e informação. O IESDE é um ambiente virtual de aprendizagem, onde os professores 

envolvem os alunos de formas novas e estimulantes, proporcionando um 

relacionamento mais eficaz, mantendo os alunos informados, envolvidos e 

colaborando uns com os outros. O IESDE cria salas de aula, escritórios e salas de 

reunião virtuais que abrem mais possibilidades a mais alunos, oferecendo novas 

abordagens de aprendizado em grupo com o conceito de web conferência. 

 
O AVA é o locus de convergência de estratégias e meios de aprendizagem, 

sendo projetado com interface amigável, intuitiva e de fácil navegação para favorecer 

a aprendizagem. No AVA os materiais didáticos se articulam numa arquitetura 

pedagógica previamente planejada. O desenvolvimento das disciplinas conta com 

Atividades para serem realizadas pelo aluno, em cada disciplina, utilizando a 

ferramenta Fórum no AVA e também a entrega de trabalho ou exercícios. 

 
Para efetivar a interlocução entre a comunidade acadêmica virtual serão 

utilizados os seguintes recursos: 

 
• Ambiente Virtual de Aprendizagem, com recursos de fórum, chat, caixa 

de mensagens, agenda, objetos de aprendizagem, planos de ensino, planos de aula, 

vídeo aulas, recursos de acompanhamento e controle de cada estudante, relatórios 

de frequência e participação discente e docente, relatório de notas, entre outros; 
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• Encontros presenciais no Polo. 

• Telefone; 

• E-mail; 

 
 

Através desses recursos, o aluno terá acesso ao conteúdo das disciplinas e aos 

tutores, que mediarão o processo de aprendizagem. 

Além disso, existe a obrigatoriedade de previsão da Disciplina de Introdução 

EaD em todos os cursos ofertados na modalidade a Distância, bem como, nos cursos 

que vierem a ofertar disciplinas semipresenciais nos cursos presenciais. 

 
3.12 PLANO DE ATENDIMENTO ÀS DIRETRIZES PEDAGÓGICAS 

 
A visão futura da FACULDADE IBRA, é que o aluno ao final do curso 

contribua na transformação da sociedade com base em valores éticos e cristãos. 

Na proposta de formação, trabalha-se ao longo do curso as competências e 

habilidades gerais e específicas que permitem ao aluno, além de bom 

desempenho profissional, também instrumentalizar o egresso da educação 

continuada. Pretendemos focar a atenção nos ex-alunos investigando suas 

trajetórias profissionais, na busca de dados relevantes para melhoria da qualidade 

do ensino, com a atualização dos cursos de graduação, de extensão e de Pós-

graduação Lato Sensu (presencial e a distância). Prioriazamos em nossos cursos, 

a formação de profissionais que: 

 Apliquem ao longo da vida os princípios éticos 

 Sejam capazes de tomar decisões; 

 Sejam comunicativos, tanto na linguagem oral, como na escrita; 

 Sejam capazes de empreender e inovar; 

 Tenham competências técnicas e políticas em sua área de formação; 

 Busquem sempre o conhecimento e informações atualizadas; 

 Usem o raciocínio lógico, para acompanhar a velocidade dos avanços 

tecnológicos. 

A FACULDADE IBRA ministra um ensino superior visando à qualificação 

profissional e à formação cidadã e ética do aluno. O formando deverá ter uma visão 

científica abrangente, estruturada com base em currículo dotado dos fundamentos 
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básicos gerais, porém com aprofundamento técnico em sua área de formação 

profissional. 

O perfil do profissional que a instituição pretende formar é delineado por 

meio da identificação dos seguintes atributos, indispensáveis na pessoa do futuro 

profissional: 

a) Demonstrar a capacidade de raciocínio lógico, crítico e analítico para 

intervir criativamente em diferentes contextos organizacionais e sociais. 

b) Analisar o ambiente interno e externo das organizações, identificando as 

variáveis que afetam o processo da tomada de decisão 

c) Desenvolver processos de criação, organização, acesso e uso de 

informações que facilitem a gestão do conhecimento nas organizações. 

d) Identificar, analisar, implementar e desenvolver novos negócios. 

e) Desenvolver a capacidade de transferir conhecimentos de vida e das 

experiências cotidianas para o ambiente de trabalho e do seu campo de 

atuação profissional para a aplicação em diferentes contextos, revelando a 

capacidade de gestão de diferentes configurações organizacionais e de 

processos de mudança, apresentando-se como profissional flexível. 

f) Desenvolver a capacidade de expressão e comunicação interpessoal 

necessários ao exercício da profissão. 

g) Apresentar uma postura ética e socialmente responsável na sua atuação 

profissional. 

h) Demonstrar senso de responsabilidade. 

i) Demonstrar capacidade de identificar as próprias potencialidades e 

limitações. 

 
3.12.1 Seleção de conteúdos 

 
 

A seleção de conteúdo é efetivada a partir de estudos e dos parâmetros 

curriculares de cada curso. São formalizadas e fixadas através de ementários, 

constantes dos projetos pedagógicos dos cursos. Assim a definição e a seleção 

dos conteúdos das disciplinas dos cursos são efetuadas pelos professores, de 

acordo com as ementas propostas pelos respectivos docentes, acompanhados 
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pelos coordenadores. Nessas atividades curriculares são levadas em conta, num 

aspecto mais amplo: 

  As diretrizes curriculares nacionais dos cursos, os padrões de qualidade, e 

outras normalizações estabelecidas pelo Ministério da Educação; 

  As concepções dos cursos, seus objetivos e perfil desejado para os 

egressos, de acordo com o projeto pedagógico dos cursos; 

 A missão e a visão futura do curso 

 Os resultados apontados pelos processos de avaliação institucional, interno 

e externo; 

 As peculiaridades regionais da inserção do curso; 

  As características do mercado de trabalho e principalmente pelas 

peculiaridades e especificidades das turmas. 

Os conteúdos das matrizes curriculares a serem ministrados aos alunos serão 

sistematizados nas respectivas ementas das disciplinas e nos conteúdos 

programáticos contidos nos planos de cursos e de aulas realizados pelos professores, 

sob a supervisão da Coordenação do Curso e da Diretoria Acadêmica. 

Os conteúdos estarão sempre adequados ao contexto da realidade local e 

regional, vez que a instituição exerce um importante papel na região. 

O planejamento e acompanhamento didático-pedagógico será realizado com 

o objetivo de implementar e operacionalizar os projetos pedagógicos, reavaliando com 

a comunidade acadêmica, no início de cada período letivo, as ementas e conteúdos 

dos programas das disciplinas a serem desenvolvidas durante o semestre, com o 

acompanhamento sistemático da Coordenação do Curso, que também será 

responsável pelo acompanhamento do desempenho acadêmico. 

Assim, o coordenador exercerá o papel de gestor do curso e trabalhará 

também com o objetivo de motivar o aluno para que possa ter uma boa formação. 

Dentre as ações a serem implantadas pela instituição, destacam-se: 

a) Minicursos que ajudarão no enriquecimento do saber do aluno e propiciarão 

uma formação profissional adequada às necessidades da comunidade em 

que vive (permanente); 
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b) Laboratório de informática com acesso à internet com vistas a que o egresso 

da instituição possa desenvolver pesquisas para o desenvolvimento de seu 

aprendizado no mundo globalizado (permanente); 

c) Biblioteca informatizada com acesso à internet para que o aluno possa 

pesquisar os títulos existentes em outras bibliotecas (permanente). 

d) Implantação de sala de multimídia, com todos os equipamentos necessários 

para apresentação de palestras, seminários ou aulas (TV, DVD, lousa 

eletrônica, projetores e computador interligado à internet); 

e) Ampliação do Programa de Monitoria com a oferta de mais bolsas 

regulamentadas por ato normativo, objetivando preparar futuros professores 

para a Faculdade IBRA, além de contribuir para a melhoria do processo de 

ensino e aprendizagem; 

f) Implantação do Programa de Iniciação Científica, com o objetivo de 

incrementar a pesquisa no seio da instituição. 

 
 

3.12.2 Princípios metodológicos e práticas pedagógicas 

 
A proposta pedagógica está apoiada em princípios éticos e normativos, 

bem como na concepção didática, pedagógica e sócio-histórica, construídas pela 

prática educacional e descritas nos documentos que norteiam as ações da 

Faculdade IBRA. 

A formação teórica e prática exigida pela velocidade da ciência e da 

tecnologia leva o aluno à reflexão e desenvolvimento do raciocínio lógico, que na 

prática contribui para o domínio dos saberes da leitura, da compreensão e da 

interpretação do mundo ao seu redor. 

Por isso, os princípios filosóficos e objetivos da Faculdade IBRA passam 

também pela formação dos valores humanos, éticos, morais, liberdade, igualdade, 

tanto de discentes como de toda a comunidade acadêmica. Não se faz educação 

sem esses valores que deverão nortear a vida de cada um ao longo do seu trajeto. 

Essa formação vem enriquecer e fomentar o caráter investigativo e a 

autonomia do pensar, caminhar e a produção de conhecimento em um mundo 
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cada vez mais globalizado e complexo que exige o aprendizado da leitura 

multidisciplinar dessa realidade. É fundamental que o educando possa ter 

segurança e clareza do seu papel na sociedade, ter a certeza que o saber 

acadêmico passa pelo desenvolvimento de habilidades e a aquisição de 

competências para enfrentar esse mercado competitivo e exigente, combinando 

cada vez mais o espírito inovador, ético, criativo e transformador. Daí a importância 

do espaço acadêmico ser um ambiente de aprendizagem do qual as atenções 

estejam voltadas para o resgate de ser humano e para a busca constante de 

pensar, de conviver e compreender o mundo e valorizar as questões éticas e 

pedagógicas. É nas várias modalidades de ensino que o aluno vai desenvolver 

tudo isso. Na inclusão social, nas práticas supervisionadas, na educação à 

distância e no ensino presencial. 

O momento exige a adequação de novas metodologias de ensino. A 

instituição, enquanto faculdade, embora com autonomia limitada, procura ministrar 

o ensino sem fronteiras. O Ministério da Educação através dos seus dispositivos 

legais, tem tido um papel facilitador dessas ações. Exemplo disso é a 

disponibilização do ensino à distância, oportunizando ao educando através da 

tecnologia, avançar em seus estudos. 

No momento de planejar o docente sempre traça o perfil para os egressos, 

sempre trocando ideias e interagindo com outros professores. Tem-se muita 

cautela para não separar a teoria da prática, como também observar as 

características específicas de cada disciplina. Nesta visão destacam-se as aulas 

expositivas e experimentais, debates, trabalhos em grupo, estudo dirigido, 

realização de projetos de pesquisa, estágios e TCC. Nos cursos de extensão, 

seminários, palestras, jornadas acadêmicas há uma troca de aprendizado que 

enriquece muito o fazer pedagógico da Faculdade IBRA. 

Os Tecnólogos possuem formação direcionada para a aplicação, 

desenvolvimento e difusão de tecnologias, com formação em gestão de processos 

de produção de bens e serviços e capacidade empreendedora, em sintonia com o 

mercado e o mundo do trabalho. A organização curricular dos Cursos de 

Tecnologia fundamenta-se nos princípios de flexibilidade, interdisciplinaridade e 

contextualização. 
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O êxito da prática metodológica é verificado por meio do Programa de 

Avaliação Institucional, organizado pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), 

que tem como um de seus itens, a avaliação semestral de todos os docentes das 

disciplinas dos cursos, cujo resultado é acompanhado pelos coordenadores de 

cada curso. 

A Faculdade IBRA incentiva seus professores a adotarem metodologias 

inovadoras, criativas e dialéticas como prática cotidiana. A mantenedora 

compromete-se a atender aos pleitos da instituição de ensino no aspecto de dotá-

la dos equipamentos e recursos necessários para a consecução dessa política 

metodológica de incentivo à criatividade. 

Dentre as metodologias de ensino que a Faculdade IBRA utiliza, podem- 

se destacar as seguintes: 

a) Interação total entre professor e aluno. 

b) Uso da informática na sala de aula, através de programas específicos, 

inclusive com a utilização de projetor e da placa de vídeo com saída para 

TV, instalados em sala. 

c) Uso de projetor para apresentação de matéria, tanto por parte dos 

professores quanto dos alunos, que serão avaliados inclusive pela 

participação efetiva nos grupos e apresentação de trabalhos. 

d) Visitas técnicas a empresas para ver de perto o seu funcionamento, 

sobretudo no que concerne à sua direção. 

e) Dinâmicas de grupo em que os alunos são incentivados a falar em público. 

f) Utilização de artigos técnico-científicos no ensino de disciplinas. 

g) Utilização de vídeos técnicos, artísticos e culturais, com debates após as 

apresentações. 

h) Viagens de estudos a encontros, ou eventos de natureza técnica; 

i) Participação efetiva em seminários, palestras e outros eventos; 

j) Pesquisas dos alunos na internet, disponibilizada no laboratório de 

informática, na biblioteca e nas salas de multimídia; 

k) Trabalho com casos concretos nas disciplinas que comportem tal 

metodologia (estudos de casos); 
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l) Prática constante da interdisciplinaridade, de modo que se possam criar 

vasos comunicantes entre as disciplinas; 

m) Utilização do departamento de pós-graduação, pesquisa e extensão como 

instrumento importante para coordenar as pesquisas, a extensão e os 

eventos da instituição; 

n) Convênios com órgãos públicos de modo a permitir aos alunos um melhor 

conhecimento sobre o funcionamento dos mesmos; 

o) Convênios com empresas, de modo a trazer a realidade empresarial para 

dentro da instituição; 

p) Incentivo, em todas as disciplinas, da leitura por parte dos alunos, sobretudo 

de livros técnicos e periódicos, inclusive como recurso de avaliação dos 

estudantes; 

q) Incentivo aos alunos para apresentação, em sala de aula, de trabalhos e 

pesquisas; 

r) Apoio ao aluno que tenha dificuldade de aprendizagem, relacionamento, ou 

motivacional quanto aos estudos, sobretudo através do Núcleo de Apoio 

Psicopedagógico (NAP); 

s) Programa de nivelamento dos alunos com maior dificuldade na assimilação 

dos conteúdos; 

t) Assistência aos alunos, por parte dos professores, fora dos horários das 

aulas, para ajudá-los a tirar dúvidas, nivelamento; 

u) Palestras com profissionais e empresários dentro da sala de aula, em 

assunto relacionado com o conteúdo da disciplina ministrada. 

A Faculdade IBRA desenvolve em seus cursos e programas de educação 

superior práticas pedagógicas inovadoras, tendo por base especialmente: 

a) Sensibilização dos educandos acerca da necessidade de preservar o meio 

ambiente e buscar formas de desenvolvimento autossustentável para 

instauração de uma racionalidade ética e equilibrada das relações entre 

homem e meio ambiente. 

b) Desenvolvimento de padrões novos de gestão, que contemplem a 

participação e o compromisso social. 
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c) Ênfase em todo o processo de ensino e aprendizagem no ambiente 

histórico, cultural, social, natural, econômico e político, considerando a 

essência da subjetividade social, o ecossistema e a herança cultural. 

d) Acesso a recursos tecnológicos de ponta em cada área de atuação. 

e) Valorização do saber acumulado através da experiência de vida de cada 

educando. 

f) Criação de um espaço aberto e plural para a reflexão e o debate de ideias 

sobre todas as questões ligadas à área de formação, transformando os 

espaços formativos em um campo de exercício da cidadania. 

g) Atuação e mudança de posturas e comportamentos que levem a novas 

relações sociais, culturais, afetivas, éticas, familiares, de gênero e raciais. 

h) Desenvolvimento de uma educação integral que leve em conta a 

multidimensionalidade do ser humano, trabalhando a relação entre suas 

necessidades e aspirações e o seu envolvimento na sociedade. 

i) Estabelecimento de um processo de construção coletiva do conhecimento 

e, ao mesmo tempo, um processo que torne o aluno sujeito de sua 

existência e de sua história individual e social. 

j) Busca de referenciais em vários campos do conhecimento. 

Os planos de cursos e de aulas contemplarão debates, estudos e 

pesquisas sobre meio ambiente, responsabilidade social, ética e cidadania, temas 

relevantes para a formação do cidadão e do profissional. 

 
3.12.3 Processos de avaliação 

 
 

O sistema de avaliação do ensino e da aprendizagem da Faculdade IBRA 

envolve elementos éticas e valorativas, bem como funções diagnosticas, funções 

formativa e funções somativas, implicando em análise e concepções do modelo de 

educação, de sociedade, de escola e de homem, que estão impregnadas em toda 

proposta político-pedagógica: nas ações do cotidiano da instituição educacional, no 

planejamento, nas atividades e nas diversas vivências educativas. Assim, a avaliação 

é compreendida como um ato político que pressupõe sempre uma intenção. 
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A avaliação precisa incidir sobre aspectos globais do processo, inserindo tanto 

as questões ligadas ao processo ensino-aprendizagem quanto as que se referem à 

intervenção do professor, ao projeto curricular da escola, à organização do trabalho 

escolar, à função socializadora e cultural, à formação das identidades, dos valores, da 

ética, enfim, ao seu Projeto Político-Pedagógico, não mais procedendo que o único 

avaliado é o aluno e seu desempenho cognitivo. 

Nesse sentido, a avaliação deverá se constituir em um instrumento do 

processo ensino-aprendizagem, em que a ação pedagógica deverá estar 

comprometida com a melhoria do ensino e com o desenvolvimento efetivo do aluno. 

O professor assume o papel de mediador da aprendizagem, deixando de ser um mero 

transmissor do conhecimento. Exige-se, portanto, dos profissionais da educação uma 

postura mediadora das dificuldades dos alunos. Segundo Demo (2008): 

Avaliar faz parte do cotidiano de nossas vidas, apesar de sua má fama. 
Tomemos o exemplo da mãe que cuida extremosamente de seus filhos. 
Avalia-os sempre, a cada momento, porque acompanha de perto tudo o que 
fazem, quer saber o que fazem e como fazem, busca evitar riscos e certifica-
se de que todos os ‘desempenhos’ se realizem a contento, por exemplo, 
crescer no ritmo esperado, falar antes de completar dois anos, brincar e 
comunicar-se, comer regularmente e na quantidade necessária (DEMO, 
2008, p.108) 

 

A avaliação não deve ser utilizada com o objetivo de punir, de classificar ou 

excluir. Normalmente estes objetivos excludentes são associados à avaliação 

somativa, enquanto que o entendimento de que o professor deve compreender como 

o aluno elabora e constrói o seu conhecimento está associado à avaliação formativa. 

Portanto, avalia-se para identificar os problemas e avanços e redimensionar a ação 

educativa. 

Com o processo de avaliação, diagnosticam-se os avanços e dificuldades 

inerentes a todo o processo educacional em suas múltiplas dimensões, além de 

detectar suas causas e as ações mais adequadas para seu redimensionamento e 

continuidade. A avaliação, então, é um processo formativo e contínuo. Entende-se que 

a ação avaliativa é contínua, reveladora de todo o processo e não apenas de seu 

produto. Desvinculada de suas funções de sanção e juízo de valor, as provas e 

trabalhos são oportunidades de perceber os avanços ou dificuldades dos alunos em 

relação ao tema em questão. Significa então afirmar que avaliar não é apenas 
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constatar, mas, sobretudo, analisar, interpretar, tomar decisões e reorganizar o ensino 

(SILVA, 2002, p. 42). 

Para isso, sua formulação da avaliação deve fundar-se em questões de 

compreensão e raciocínio e não em memorização mecânica. Se quisermos sujeitos 

autônomos, é necessário que o aluno exercite essa autonomia a partir de uma reflexão 

sobre seu processo de aprendizagem. 

 
Para isso, é preciso que existam instrumentos que os auxiliem nesse 
processo, instrumentos que enfoquem as várias dimensões de seu processo 
educativo e não apenas exerçam papel de mensuração quantitativa no final 
do processo, pois “avaliação tem como foco fornecer informações acerca das 
ações de aprendizagem e, portanto, não pode ser realizada apenas ao final 
do processo, sob pena de perder seu propósito”. (FERNANDES; FREITAS, 
1990, p. 23). 

 

Por fim, é fundamental transformar a prática avaliativa em prática de 

aprendizagem. Necessário se faz avaliar como condição para a mudança de prática 

e para o redimensionamento do processo de ensino-aprendizagem. Avaliar faz parte 

do processo de ensino e de aprendizagem: não ensinamos sem avaliar, não 

aprendemos sem avaliar. Dessa forma, rompe-se com a falsa dicotomia entre ensino 

e avaliação, como se esta fosse apenas o final de um processo. 

A avaliação do desempenho discente é um dos aspectos fundamentais da 

prática pedagógica. Esta precisa estar integrado ao processo de aprendizagem de 

forma coerente para alcançar os objetivos educacionais planejados, acompanhando o 

processo de desempenho do aluno de forma contínua e processual. O Regimento 

Interno traz nas suas atribuições legais, como este processo ocorre na Faculdade 

IBRA. 

Nesse documento fica determinado que a avaliação do processo de 

aprendizagem dos alunos é feita de acordo com a natureza da disciplina, admitindo- 

se como avaliação de aprendizagem: prova escrita; relatório; prova oral; atividades 

práticas; seminários; abordagens críticas; relatórios de aulas práticas e de visitas; 

atividades em grupo; trabalhos científicos, de pesquisa e estágios sob planejamento 

e orientação do professor. Conforme Regimento Interno: Avaliação, Formação de 

Notas e Desempenho Escolar: 

Art. 123 São objetivos da Avaliação do aluno: 

I- Compreender o seu processo de aprendizagem. 
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II- Oferecer informações para mudanças ou referendamento dos 
procedimentos de ensino. 

III- Verificar o nível de aprendizagem individual e coletiva de cada 
conteúdo. 

IV- Comparar o aluno com ele próprio no início, no decorrer e no 
final de cada período, para verificar sua evolução. 

V- Fornecer ao aluno informação sobre seu desempenho, para 
que possa tomar medida em prol de uma melhor aprendizagem. 

VI- Servir como indicador para Avaliação Institucional. 

VII- Preparar o acadêmico ao final de cada semestre para o 
ENADE, por meio da aplicação de simulado. 

 
Art. 124 - O aproveitamento acadêmico é avaliado mediante 

verificações parciais, durante o período letivo, e eventual exame final, 
expressando-se, o resultado de cada avaliação, em notas de zero a dez. 
Art. 125 - São atividades curriculares as preleções, pesquisas, 
exercícios, arguições, trabalhos práticos, seminários, excursões, 
estágios, provas escritas e orais, previstos nos respectivos planos de 
ensino, aprovados pela coordenadoria de curso ou licenciamento. 
Parágrafo único. O professor, a seu critério ou a critério da respectiva 
coordenadoria, pode promover trabalhos, exercícios e outras atividades, 
em classe e extraclasse, que podem ser computados nas notas ou 
conceitos das verificações parciais, nos limites definidos pelos 
Conselhos de Curso dou de Licenciatura. 
Art. 126 - A avaliação do rendimento acadêmico é feita por disciplina, 

incidindo sobre a frequência e o aproveitamento. 
§ 1° Independentemente dos demais resultados obtidos, é considerado 
reprovado na disciplina o aluno não obtenha, no mínimo, 75% (setenta 
e cinco por cento) das aulas e demais atividades programadas. 
§ 2° A verificação e registro de frequência são da responsabilidade do 
professor, e seu controle, para efeito do parágrafo anterior, da 
Secretaria. 
Art. 127 O aproveitamento escolar é avaliado através de 
acompanhamento contínuo do aluno e dos resultados por ele obtidos 
nos exercícios escolares e no exame final, sempre escritos. 
§ 1º Compete ao professor da disciplina elaborar os exercícios, sob a 
forma de prova e determinar os demais trabalhos, bem como julgar-lhe 
resultados. 
§ 2° Os exercícios escolares, em número de dois por período letivo, 
constam de trabalho de avaliação, trabalho de pesquisa e outras formas 
de verificação previstas no plano de ensino da disciplina. 
§ 3º - O aluno que deixar de comparecer às avaliações de 
aproveitamento, nas datas fixadas, pode requerer uma prova 
substitutiva para cada disciplina, de acordo com o calendário escolar, 
cabendo a decisão ao Diretor Geral. 
§ 4º Conceder-se-á segunda chamada ao aluno que faltar ao exame 
final, desde que requerida no prazo improrrogável de 8(oito) dias após 
sua realização, uma vez justificada a ausência e a juízo do Diretor. 
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§ 5º - Pode ser concedida revisão de nota, por meio de requerimento, 
dirigido ao Diretor Geral, no prazo de cinco dias úteis, após a divulgação 
do resultado. 
§ 6º - O professor responsável pela revisão da nota pode mantê-la ou 
alterá-la, devendo, sempre, fundamentar sua decisão. 
§ 7º - Não aceitando a decisão do professor, o aluno, desde que 
justifique, pode solicitar ao Diretor Geral que submeta seu pedido de 
revisão à apreciação de outros professores do mesmo Curso. 
§8º - Se ambos concordarem em alterar a nota, esta decisão é a que 
prevalece; não havendo unanimidade, prevalece a nota atribuída pelo 
professor da disciplina que avaliou a prova, cabendo recurso, em 
instância final, ao Conselho de Curso. 
Art. 128 - Atendida em qualquer caso a frequência mínima de 75% 
(setenta e cinco por cento) e demais atividades escolares, é aprovado: I 
– independentemente do exame final, o aluno que obtiver nota de 
aproveitamento superior ou igual a 07 (sete), correspondentemente à 
média aritmética, sem arredondamento, das notas dos trabalhos 
escolares ou provas; 
II – mediante exame final o aluno que, tendo obtido nota final superior 
ou igual a 05 (cinco) correspondente à média aritmética, sem 
arredondamento, entre a nota de aproveitamento e a nota de exame 
final. 
Art. 129 - O aluno reprovado por não ter alcançado, seja a frequência, 
sejam as notas mínimas exigidas, repetirá a disciplina, sujeitando-se na 
repetência, às mesmas exigências de frequência e de aproveitamento 
estabelecidas neste Regimento. 
Art. 130 - É promovido à série seguinte o aluno aprovado em todas as 
disciplinas do semestre letivo cursado, admitindo-se ainda a promoção 
com dependência em até 03(três) disciplinas. 
Parágrafo Único - O aluno, promovido em regime de dependência, deve 
matricular-se, obrigatoriamente, no período seguinte e nas disciplinas 
de que depende, observando-se a compatibilidade de horário e 
aplicando-se, a todas as disciplinas, as mesmas exigências de 
frequência e aproveitamento estabelecidas nos artigos anteriores. 
Art. 131 - É promovido à série seguinte o aluno aprovado em todas as 

disciplinas do semestre letivo cursado, admitindo-se ainda a promoção 
com dependência em até 03(três) disciplinas. 
Art. 132 - A aferição do rendimento acadêmico e a composição das 

notas far-se-ão de acordo com o estabelecido pelo Conselho Superior 
- CONSU, observadas as especificidades de cada curso. 
Art. 133 - O aluno que tenha extraordinário aproveitamento nos 
estudos, demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de 
avaliação específicos, disciplinados pelo Conselho Superior - CONSU, 
aplicados por banca examinadora especial, pode ter abreviada a 
duração do seu curso, de acordo com a legislação e normas vigentes. 
Art. 134 - É considerado reprovado o aluno que: 

I- não obtiver frequência mínima de setenta e cinco por cento das 
aulas e demais atividades programadas, em cada disciplina; 
II- não obtiver, na disciplina, média das verificações parciais iguais ou 
superiores a cinco no exame final. 
III - O aluno, reprovado por não ter alcançado frequência ou a média 
mínima exigida, deve repetir a disciplina. 
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Paragrafo único. O aluno reprovado em mais de 03(três) disciplinas 
repetirá o período, ficando, porém, dispensado das disciplinas em que 
obteve aprovação. 

 
3.12.4 Práticas profissionais e atividades complementares 

 
De acordo com o Parecer do CNE/CES nº 492/2001, as atividades 

complementares “[...] têm a finalidade de enriquecer o processo de ensino- 

aprendizagem, privilegiando a complementação da formação social e profissional. 

O que caracteriza este conjunto de atividades é a flexibilidade de carga horária 

semanal, com controle do tempo total de dedicação do estudante durante o 

semestre ou ano letivo”. São exemplos de atividades complementares: 

Participação em eventos internos e externos à Instituição de Educação Superior, 

tais como semanas acadêmicas, congressos, seminários, palestras, conferências, 

atividades culturais; Integralização de cursos de extensão e/ou atualização 

acadêmica e profissional; Atividades de iniciação científica, assim como de 

monitoria. 

As atividades complementares fazem parte do currículo dos cursos por 

recomendação das diretrizes curriculares. Estas complementam a formação dos 

estudantes com atividades educativo-culturais e profissionais, de maneira geral e 

também específica do curso. Trata-se, portanto de espaços de enriquecimento 

curricular, que ampliam as oportunidades do alunado para se apropriar do conjunto 

de conhecimentos, atitudes e habilidades que o habilitarão a ser um bom 

profissional em sua área específica. Possuem regulamentos próprios e são 

pensados, propostos, executados nos cursos, acompanhados por docentes com 

dedicação para tanto, e supervisionados pelos coordenadores de cursos, como 

parte integrante dos projetos pedagógicos. 

Com relação às Atividades Complementares, as mesmas fortalecerão o 

desenvolvimento do tripé ensino-pesquisa-extensão e, sendo um componente do 

curso, terão uma carga horária conforme o Projeto Pedagógico do Curso e deverão 

ser somadas ao currículo do curso, podendo ser iniciadas a partir do primeiro 

semestre. Além de complementar o currículo do curso, o discente deverá 

enriquecê-lo, participando de atividades como aquelas: 
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a) realizadas através de cursos, palestras, seminários, congressos, 

conferências, oficinas, visitas técnicas, pequenos estágios, promoção de 

estudos de casos da Faculdade IBRA. Serão desenvolvidas em entidades 

educacionais, estudantis ou profissionais, públicas ou privadas, 

reconhecidas pela instituição. Tais atividades devem ser adequadas à 

formação complementar do aluno. Considera-se a participação do aluno, na 

forma passiva ou ativa, ou seja, na condição de participante, palestrante ou 

apresentador. 

b) de pesquisa, publicações e monitoria, poderão ser desenvolvidas sob a 

forma de pesquisa, teórica e/ou prática, a fim de que os alunos possam 

visualizar o conteúdo do curso em sua projeção social real, com a finalidade 

de que a formação acadêmica não esteja dirigida apenas à aplicação e 

interpretação do conhecimento, mas que sejam formados para também 

construí-lo. 

Nesse caso, também os alunos ajustarão com os docentes o objeto da 

pesquisa teórica e/ou prática, as condições de sua realização, a avaliação e o registro. 

As Atividades Complementares incluem projetos envolvendo implementação prática, 

pesquisa teórica, oficinas, formação de grupos de estudo e grupos de interesse com 

produção intelectual ou projeto com implementação real. Os docentes atestarão a 

atividade realizada e as Coordenações de Cursos ou Secretaria Acadêmica definirão 

sobre a validade dos documentos apresentados pelos alunos. 

Atividades Complementares sob a forma comunitária poderão ser efetivadas 

pela instituição na modalidade de extensão, que consiste na prestação de serviços em 

questões ligadas à cidadania, família, saúde, educação, moradia, a fim de que os 

alunos experimentem a função social do conhecimento produzido. Os alunos poderão 

participar dessas atividades através da Coordenação de Extensão, conforme 

orientação específica do curso, que programará, coordenará e controlará o 

cumprimento das mesmas. 

Ao desenvolver atividades dessa natureza, o discente amplia seus horizontes 

cognitivos e participam da vida social, proporcionando a valorização da própria 

formação curricular, integrando-se melhor à sociedade, ao mesmo tempo em 
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que leva a esta os benefícios da ação da instituição de ensino. Ao ter opções, o 

discente participa de forma democrática da escolha de atividades compatíveis a 

suas habilidades e aptidões, tornando a complementação de seu currículo um ato 

produtivo, criativo e de natureza contextual. Ao mesmo tempo em que estuda, exercita 

sua cidadania, enquanto a faculdade, por meio da ação acadêmica, fortalece seus 

compromissos sociais. 

As Atividades Complementares como um componente curricular obrigatório 

torna-se, portanto na perspectiva do projeto da IES, um espaço curricular propício ao 

desenvolvimento da interdisciplinaridade e ao atendimento das individualidades do 

educando. 

A Faculdade IBRA firmará programa com a política de contribuir efetivamente 

para a colocação de alunos em empresas, como parte de sua metodologia de trabalho. 

 
3.12.5 Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

 
É por meio das Práticas que os cursos e processos de formação 

profissional devem ser repensados, reelaborados, conceitos construídos e 

desconstruídos num permanente processo de interação e construção dos mais 

amplos e diversos saberes necessários à atuação de um profissional. O profissional 

deve ser efetivamente percebido com sua humanidade, capaz de compreender os 

contextos históricos e sociais e atuar como partícipe da construção da equidade e 

justiça. 

O desejo de mudança deve assinalar a forma objetiva de se relacionar com 

as práticas pedagógicas e estágios supervisionados. Esta objetividade não deve 

configurar-se como sectarismo e fragmentação da formação profissional, mas 

corresponder a uma práxis pedagógica que valoriza o mundo real, a concretude das 

relações a serem estabelecidas entre docente, instituição e mundo do trabalho. Há 

que se valorizar, tanto as experiências empíricas, quanto as abstrações e reflexões 

sendo ambas consideradas como possibilidades para aprendizagens. 

O trabalho de conclusão de curso, portanto, configurar-se-á num momento 

formativo e de sensibilização dos estudantes para o atendimento das necessidades 

humanas e sociais, visando preservar os valores éticos e buscando a 
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compreensão e reflexão sobre realidade profissional, à luz dos aportes teóricos 

estudados, propiciando, assim, autonomia intelectual e o desenvolvimento de 

habilidades relativas à profissão ensejada nos cursos, trazendo em si, os elementos 

fundamentais do processo acadêmico, sendo articulados durante a concretização 

dos cursos. Ao propor o TCC articulado com disciplinas e eixos temáticos, 

fortalecemos a construção de elementos que possivelmente despertarão no alunado 

a formação de conceitos para pesquisa. 

O trabalho de conclusão de curso é uma exigência obrigatória à 

integralização curricular do acadêmico dos cursos de graduação (presencial e a 

distância) da Faculdade IBRA, sendo acompanhado individualmente por um professor 

do quadro de docentes. Os alunos dos cursos desenvolverão um artigo científico, 

seguindo as normas da ABNT. O Trabalho de Conclusão de Curso visa o 

aprofundamento dos estudos acadêmicos, com estímulo à produção científica, para 

o aprimoramento das competências de análise, de redação e de crítica científica e 

de apresentação e divulgação de resultados de estudos superiores. 

O trabalho de conclusão de curso será disciplinado por Regimento específico 

e descrito nos projetos dos cursos. 

Cada projeto de curso traz em seu contexto a definição da política do curso. 

Com o objetivo de orientar o acadêmico, os regimentos, por sua vez, proporcionarão 

condições para o desenvolvimento da prática profissional bem como traz uma 

melhoria no processo de ensino e aprendizagem dos discentes. 

Quanto ao Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), quando exigido no Projeto 

Pedagógico do Curso, será um componente curricular com carga horária definida no 

projeto e com sua duração acrescida ao mínimo estabelecido para a área profissional. 

Ao desenvolver os trabalhos finais nos cursos, enfatizamos o aprofundamento da 

pesquisa no ensino para que os educandos possam aperfeiçoar e qualificar seu futuro 

desempenho profissional, compreendendo-a como fonte norteadora na construção, 

na reflexão e na verticalização de conhecimentos. 

O TCC será desenvolvido pelo discente sob a forma de artigo científico, 

oriundo de um projeto de pesquisa teórica e/ou de pesquisa aplicada, relacionada às 

várias disciplinas, de sua livre escolha, podendo ser realizado tanto em ambiente 
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escolar quanto de trabalho, observando-se criteriosamente a metodologia do 

trabalho científico e o regulamento da instituição. 

As Coordenações de cursos, observando a proposta de trabalho, designarão 

os docentes que atuarão como orientadores dos discentes no TCC. 

 
3.12.6 Flexibilidade dos componentes curriculares 

 
 

Entendemos que a flexibilização curricular vem sendo tratada desde ao 

Parecer CNE/CES 776/97, onde se ressaltava os pressupostos básicos à 

flexibilização, o respeito à heterogeneidade na formação prévia e das expectativas 

dos discentes, prioridade na formação para construção de conhecimentos e não 

para mera reprodução e valorização da formação continuada. Este conceito envolve 

tanto a definição de disciplinas obrigatórias, quanto a de disciplinas optativas e 

atividades complementares em um curso de graduação. 

De acordo com o MEC “[...] a flexibilização curricular diz respeito à oferta de 

componentes curriculares que assegurem possibilidades de aprofundamentos da 

formação básica” (P.D.C 06/05/99) e na descrição do Parecer CNE/CES 776/97. 

Devemos observar que é preciso dar condições ao aluno de mobilizar seus estudos 

no curso preservando horário para estudo, pesquisa e participação de atividades 

complementares do curso e estas não devem ser incluídas como obrigatórias. 

Portanto, na matriz curricular dos cursos, estas devem ser descritas conforme 

estabelecido no projeto do curso. Coutinho; Marinho (2003), asseveram que os 

projetos pedagógicos carecem contemplar a permeabilidade às transformações, a 

interdisciplinaridade, a formação integrada à realidade social, a necessidade da 

educação continuada, a articulação teoria-prática e a indissociabilidade ensino, 

pesquisa e extensão. 

Nesse sentido, a flexibilização como uma contemplação curricular 

transformadora para os currículos está prevista nos Projetos Pedagógicos dos cursos 

que buscam atender às inovações pertinentes aos seus conceitos básicos e inovações 

incorporadas ao desenvolvimento do projeto formativo dos discentes. 

O regime seriado semestral, adotado pela Faculdade IBRA, permitirá a oferta, 

em cada semestre letivo, de um bloco fixo de disciplinas e outro flexível, com 
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disciplinas ofertadas pela instituição para a escolha do aluno, inclusive na modalidade 

a distância. 

As diretrizes pedagógicas adotadas conduzem à flexibilização dos 

componentes curriculares bem como os projetos pedagógicos dos cursos devem 

contemplar as inovações que possibilitem essa flexibilidade. 

Os currículos dos cursos de graduação (presencial e a distância) devem estar 

acordes com as diretrizes curriculares nacionais, fixadas pelo Ministério da Educação, 

que permite essa flexibilidade e atualização pelos colegiados de cursos. Para isso, 

pretendemos tomar como princípio, os seguintes pressupostos: 

 Avaliação permanente e atualização do Projeto Pedagógico Institucional 

(PPI) e dos Projetos dos Cursos (PPCs); 

 Respeito à diversidade, às concepções teóricas e epistemológicas 

caracterizadas nos projetos de curso e seus currículos; 

 Compreensão da aprendizagem em seus aspectos formais e informais 

abrindo possibilidades que atendam a interesses dos discentes e de suas 

capacidades intelectuais; 

 Trabalhar com uma visão de conhecimento enquanto processo de 

colaboração, interação e de aquisição e troca de conhecimento; 

 Qualificar os docentes e o pessoal técnico-administrativo para 

cumprimento da missão institucional e viabilizar os projetos dos cursos; 

 Desenvolver o espírito investigativo, reflexivo e crítico de todos os 

sujeitos envolvidos no processo ensino-aprendizagem. 

 
3.12.7 Oportunidades diferenciadas de integralização dos cursos 

 
Considerando-se que a integralização curricular só poderá ser efetivada ao 

discente caso este obtenha a carga horária total das disciplinas/atividades fixada no 

currículo do Curso e prevista no Projeto Pedagógico dos Cursos de Graduação, 

Graduação Tecnológica e Pós-graduação (presencial e a distância). Numa perspectiva 

de currículo que favorece a iniciativa e a participação do aluno no seu processo de 

formação, torna-o corresponsável pelo contexto de ensino- aprendizagem. Existe uma 

previsão de integralização nos projetos dos cursos, sendo respeitados os tempos de 

ingresso e trancamento, quando for o caso. 
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Consideramos as atividades por acompanhamento, os aproveitamentos de disciplinas 

e as disciplinas ministradas a distância uma condição favorável a integralização 

curricular. 

A integralização dos cursos de bacharelados, Licenciatura e tecnológicos, 

pelos discentes, deve obedecer aos prazos mínimos e máximos estabelecidos no 

Projeto Pedagógico do Curso. Entretanto, a Faculdade IBRA permite o 

aproveitamento de estudos cursados em outra instituição. O aproveitamento das 

disciplinas ou adaptação curricular é realizado mediante estudo do currículo. 

Para o estudo de currículo das disciplinas cursadas em outra instituição, é 

necessária a apresentação de Atestado de Graus e carga horária dos programas das 

disciplinas cursados. O aproveitamento de disciplinas se faz mediante análise de 

conteúdo desenvolvido e carga horária. 

Outra oportunidade diferenciada que permite ao discente integralizar o seu 

curso são as condições para o aproveitamento de disciplinas, dispensa e 

transferência. 

É facultado ao discente, o aproveitamento de competências profissionais, com 

vistas à aceleração de estudos anteriormente desenvolvidos, para fins de 

prosseguimento de estudos em cursos tecnológicos, licenciatura ou bacharelados, 

observada a legislação pertinente. 

As competências profissionais adquiridas em cursos regulares serão 

reconhecidas mediante análise detalhada dos programas desenvolvidos, à luz do perfil 

profissional de conclusão do curso. 

O discente ingresso, portador de certificado de conclusão de disciplinas nos 

cursos superiores de tecnologia, licenciatura ou bacharelado que desejar solicitar 

dispensa de alguma disciplina, deverá apresentar à Secretaria Acadêmica, no prazo 

estipulado em calendário escolar, o seu requerimento acompanhado do histórico 

escolar e dos programas das disciplinas, sendo o caso, para fins de análise e parecer 

das Coordenações de Cursos. 

A dispensa será concedida após estudos comparativos das disciplinas e com 

a aplicação de instrumentos formais, como provas escritas e orais, trabalhos práticos 

para avaliar as habilidades e competências do discente nas disciplinas solicitadas, 
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devendo ser aplicadas pelos professores da disciplina e homologada pela 

Coordenação do Curso. 

 
3.13 COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 

 
As políticas de atendimento a toda comunidade acadêmica interna e 

externa são reguladas por diferentes mecanismos que orientam o processo 

comunicativo de forma coesa, coletiva e democrática. 

 
3.13.1 Comunicação interna 

 
A comunicação interna na comunidade acadêmica, envolvendo todas as suas 

instâncias, ocorre com a interlocução entre os órgãos institucionais e entre estes e 

professores e alunos. Em relação aos professores, esta se dá pela interação entre 

estes e as Coordenações de Cursos, podendo ainda os professores pegar 

informações necessárias na Secretaria e/ou nas Diretorias, por meio de reuniões, 

boletim, site e e-mails (professores, coordenadores, secretaria e diretores possuem 

endereços eletrônicos próprios e institucionais, estes divulgados na comunidade 

acadêmica e aqueles apenas às Coordenações de Cursos, Diretoria e Secretaria 

Acadêmica), circulares sobre serviços e eventos acadêmicos, murais em locais 

apropriados como salas de aula, biblioteca, corredores, etc. 

Em relação aos alunos, a comunicação interna ocorre mediante avisos em 

sala de aula, murais, site e e-mails (cada turma possui um endereço eletrônico e 

respectiva senha e cada aluno individualmente apresenta na abertura de seu registro 

escola seu e-mail pessoal), reuniões com representantes de turma, atendimento 

individualizado pelo Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE), pela secretaria e pelos 

Coordenadores de Cursos. 

Ainda internamente, além desses mecanismos, professores e alunos são 

incentivados a procurar a Secretaria, as Diretorias, quando necessário, além de outros 

espaços acadêmicos em quaisquer circunstâncias, para qualquer fim. 

Para o desenvolvimento dos planos institucionais e dos projetos de cursos, a 

Faculdade IBRA divulga calendário acadêmico semestral e agenda de eventos 

pedagógicos e acadêmicos, com datas cívicas, culturais e de avaliação e prazos 
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institucionais de requerimentos, trancamentos, rematrículas, etc. Para acompanhar e 

avaliar as atividades institucionais, a Comissão Própria de Avaliação (CPA) é 

encarregada de divulgar os trabalhos por ela desenvolvidos, bem como apresentar 

planos de ações que visem à melhoria da instituição em seu todo. 

 
3.13.2 Comunicação externa 

 
No plano externo, a Faculdade IBRA, por meio de site próprio, veicula 

informações institucionais em diversos links sobre as suas atividades acadêmicas, 

além de estabelecer relações bilaterais por meio de parcerias e convênios com outras 

instituições, com órgãos e organizações empresariais do setor público e privado. 

Usam-se ainda meios de comunicação em rádio e jornal impresso locais, Cartazes, 

panfletos e folders para divulgação de eventos acadêmicos, vestibulares, entre outros. 

 
3.13.2.1 Relações e com a comunidade, instituições e empresas 

 
A FACULDADE IBRA mantém uma relação muito próxima com a comunidade 

da região em que atua, em especial de Ipatinga, onde está localizada. 

Para o quinquênio abrangido por este PDI (2019-2023), pretende-se atuar 

com os seguintes projetos em benefício da comunidade: 

a) Parceria com o Município na execução de Programas de Alfabetização de 

Jovens e Adultos; 

b) Patrocinar atividades culturais e esportivas, de forma a contribuir para a 

plena realização dessas atividades; 

c) Utilizar a biblioteca da FACULDADE IBRA para atender às demandas dos 

estudantes do ensino médio e do ensino fundamental; 

d) Utilizar os laboratórios de informática como instrumento para a inclusão 

digital da comunidade; 

e) Parceria com o SEBRAE/MG desenvolvendo programa de 

empreendedorismo na região; 

f) Parceria com a Prefeitura Municipal de Ipatinga para o treinamento e 

qualificação de mão de obra; 
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g) Parcerias com as Secretarias Estaduais e Municipais para divulgar e 

incentivar a pesquisa, através da vinculação de projetos de pesquisa e na 

criação de redes de pesquisa com profissionais da IES e parceiros. 

h) Buscar parcerias com programas de formação técnica e profissionalizante 

junto ao Governo Federal; 

 
3.13.2.2 Cooperação e parcerias com instituições e empresas 

 
A FACULDADE IBRA realizará diversos eventos em parceria com o poder 

público, com entidades da sociedade empresária organizada e com as empresas. 

Como exemplo de algumas das atividades de parceria e cooperação com instituições 

e empresas que a instituição irá empreender, consoantes a regulamentos próprios 

são: 

a) Parceria com o SEBRAE/MG para realização de cursos e treinamentos 

empresariais; 

b) Visitas técnicas a empresas; 

c) Convênios com empresas visando aproximá-las da instituição, permitindo 

assim uma maior interação entre teoria e prática, além de facilitar a 

colocação de alunos da FACULDADE IBRA no mercado de trabalho. 

 
3.13.3 Ouvidoria 

 
A ouvidoria é um serviço especial de comunicação interna e externa com 

identificação ou anonimamente, que tem o fim de ouvir e receber queixas, 

informações, críticas e sugestões. A FACULDADE IBRA disponibiliza esse serviço por 

meio de site com link próprio (contato), através de recipiente específico colocado na 

entrada da instituição e ainda por meio de contato direto com os órgãos diretivos. O 

acatamento de considerações e as devidas respostas à comunidade interna e à 

sociedade são oferecidos pelos órgãos diretivos e pela Comissão Própria de 

Avaliação (CPA), que tentam atender a todos na medida das possibilidades, visando 

à melhoria da instituição e às suas atividades acadêmicas e serviços terceirizados. 
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3.14 TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – TICS NO 
PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM 

 
Com o objetivo de atender ao modelo pedagógico de Educação a Distância 

da Faculdade IBRA, é utilizada uma plataforma de acesso e funcionamento integral 

via web, a qual garante ao aluno flexibilidade de acesso considerando-se a esfera 

temporal (qualquer dia e hora) e a esfera espacial/geográfica (de qualquer local), além 

de flexibilidade na organização dos estudos. Trata-se da plataforma IESDE, um 

Ambiente Virtual de aprendizagem - AVA que, originalmente, contém ferramentas de 

ensino, colaboração, avaliação e gestão. Foi preparada para integrar-se aos diversos 

sistemas de gestão da IES responsáveis pelos processos alunos, inclusive pelo 

registro definitivo de notas. Reserva-se à plataforma de Educação a Distância a 

atribuição de operacionalizar os cursos e transferir os resultados (notas). 

 
a) Manutenção da Plataforma 

A plataforma é mantida em sua estrutura original e hospedada em Data Center 

externo, para manter toda infraestrutura necessária: backup, suporte técnico 24x7, 

acessibilidade adequada e alta disponibilidade. À equipe de informática do setor de 

EaD compete o monitoramento, soluções de eventuais problemas e integração dos 

processos e dados junto aos sistemas alunos. 

 
b) Acesso e segurança 

A plataforma permite acesso identificado por meio de login e senha pessoal. Os níveis 

de acesso e operação dentro do ambiente são determinados pelo setor de TI e 

Coordenação Acadêmica. 

 
c) Recursos do ambiente 

São definidos e organizados nas seguintes categorias: Textos e Ferramentas de 

Orientação, Conteúdos, Atividades Avaliativas e Interação. 

 
4 GESTÃO DA POLÍTICA ACADÊMICA ADMINISTRATIVA 



101 

 

 

 

A Política acadêmica administrativa da Faculdade IBRA deixa clara a decisão 

de alicerçar seu planejamento na missão institucional, na filosofia de ação 

participativa adotada, nas particularidades de sua identidade, nas pessoas que 

compõem a organização, nos alunos a quem a Instituição atende e na 

responsabilidade social que faz questão de ter. 

Ao serem definidas as concepções acerca de política acadêmica 

administrativa, oportuno que se possa vinculá-lo ao processo de avaliação 

institucional, tal como vem ocorrendo em várias universidades brasileiras. Esses dois 

processos interligam-se e estão vinculados a dois aspectos fundamentais da 

Instituição: a tomada de decisões e a ação decorrente em termos de correção de 

desvios/ reforço dos aspectos positivos/ aproveitamento das disponibilidades. 

Ambos os processos - o de política acadêmica administrativa e o de 

avaliação institucional -, vistos como instrumentos gerenciais, não são fins em si 

mesmos. São instrumentos articuladores de mudança e de correção de rumos, tanto 

no que concerne às estruturas organizacionais quanto ao que nelas se desenvolve. 

Toda política acadêmica administrativa, tem como insumos básicos os 

componentes que dizem respeito à infraestrutura física, aos conteúdos, programas 

curriculares, materiais e equipamentos didáticos, recursos humanos e financeiros. 

Some-se a isso a legislação, conjunto de normas e regulamentos e outros 

componentes que são fundamentais para a organização e o funcionamento da 

Instituição, além da consideração permanente dos cenários externam e interno. 

A política acadêmica administrativa, com relação aos insumos básicos, 

cumpre um papel importante no sentido de articular as demandas, os interesses, os 

projetos e os programas institucionais, distribuídos num cronograma em diferentes 

períodos de tempo e com atores diferentes. 

Concebido dessa forma, a política acadêmica administrativa na Faculdade 

IBRA constituir-se-á em uma ferramenta de desenvolvimento institucional. Tornará 

aqueles que a utilizarem capazes de se comprometer com as políticas por eles 

definidas, com os objetivos, metas e ações por eles traçadas e por eles executadas, 

avaliadas e realimentadas. 
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4.1 CORPO DOCENTE E TUTORES 
 

4.1.1 Composição do Corpo Docente e Tutores 

 
 

O corpo docente da FACULDADE IBRA é composto por professores e tutores 

especialistas na área, mestres e doutores que têm formação profissional e acadêmica 

o que contribui para a teoria e prática dos trabalhos. 

Um dos fatores que sempre elevam o grau de satisfação dos discentes e da 

comunidade que se utilizam da prestação de serviços e das atividades acadêmicas da 

FACULDADE IBRA é o grau de atendimento, formação e qualidade pedagógica do 

corpo docente. 

 
 

4.1.2 Experiência na Docência Superior e Experiência Profissional 

 
 

O compromisso com a qualidade pedagógica da IES é ter permanente um 

quadro docente e tutores com qualificação mais elevada possível e nas áreas 

adequadas de formação, promovendo assim uma qualidade pedagógica do trabalho 

desenvolvido nos cursos de graduação e pós-graduação (presencial e a distância). 

 
4.1.3 Plano de Carreira do Corpo Docente e Tutores 

 
 

A proposta do Plano de Cargos e Salários da FACULDADE IBRA foi 

apresentada na sua propositura inicial do PDI – Plano de Desenvolvimento 

Institucional e vem sendo consolidada com os métodos de descentralização de custos. 

Temos o intuito de estabelecer padrões salariais mediante comparação com 

mercado externo, bem como uma reestruturação dos cargos da instituição, incluso 

neste ponto sugestões de treinamentos e desenvolvimento para os colaboradores. 

O PCS - Plano de Cargos e Salários está sendo executado seguindo duas 

etapas principais: a pesquisa de mercado e a pesquisa interna. 

Através da pesquisa de mercado foi possível obter informações acerca das 

políticas salariais adotadas pelas principais instituições do estado e da região. Ao 



103 

 

 

 

passo que, por meio da pesquisa interna alcançou-se um perfil organizacional da 

empresa, perpassando pela dinâmica interna da mesma, bem como uma descrição 

detalhada de seus cargos. 

A descentralização de custo faz com que docentes tenham um diferencial nos 

valores de hora/aula base não invalidando as projeções verticais e horizontais dos 

mesmos frente aos outros. 

 

4.1.4 Políticas de Capacitação dos Docentes e Tutores e a Formação 

Continuada 

 
A Faculdade IBRA estabelece, por meio de seu PDI estruturado a cada cinco 

anos, diretrizes e políticas para os âmbitos do ensino, da pesquisa e extensão, além 

das áreas de gestão acadêmica, administrativa e financeira. 

O ambiente de estímulo à capacitação docente e tutoria que o IBRA 

desenvolve, caracteriza-se pela realização de programas de formação continuada e 

encontros sistemáticos dos professores para a revisão da prática pedagógica, tendo 

em vista a efetividade do ensino. 

O objetivo desses programas é a mudança de postura do professor, 

conscientizando-o de que o seu trabalho está diretamente relacionado à dinâmica das 

transformações sociais e, consequentemente, sua ação deve ser intencionalmente 

voltada para que o aluno adote uma postura cada vez mais responsável e autônoma 

em relação aos próprios estudos. 

Dessa forma, a capacitação docente, que é uma preocupação contínua da 

Instituição, implementa-se por meio de diferentes programas apresentados a seguir. 

A formação de professores e de tutores e a atualização do professor/tutor 

pode desempenhar um papel importante na configuração de uma "nova" 

profissionalidade docente. 

O estímulo ao aperfeiçoamento profissional e ao constante desenvolvimento 

intelectual podem ser extrínsecos, ligados, entre outros fatores, a emergência de uma 

"cultura profissional" no seio do ambiente em que se encontra o profissional docente 

fazendo parte da cultura instituída no seu local de trabalho. 
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A formação continuada deve encorajar um pensamento crítico-reflexivo, 

fornecendo aos docentes e tutores os meios de um pensamento autônomo com a 

finalidade de facilitar as dinâmicas de autoformação participada. 

Contudo, manter-se em formação significa a intensificação do trabalho, que, 

por muitas vezes, já é demasiado intenso, um investimento pessoal. 

Porém, essa intensidade em relação ao trabalho pode ser tratada de forma 

criativa sobre os percursos e os projetos próprios, com vista à construção de uma 

identidade, que é também uma identidade profissional. 

A política institucional de formação docente da Faculdade IBRA não trata de 

mobilizar a experiência apenas numa dimensão pedagógica, mas também num quadro 

conceitual de produção de saberes, de possibilidade de trocas de experiências. Por 

isso, é importante o estabelecimento de incentivos para que os docentes também 

participem de eventos específicos de suas áreas de formação e da área de educação, 

pois, os conhecimentos adquiridos fora da instituição também poderão ser 

compartilhados nos momentos promovidos especialmente para esse fim, além de 

aplicados na prática diária. 

Entende-se que incentivar a formação do profissional docente é fazê-lo sentir-

se parte de um processo interativo e dinâmico em que a troca de experiências e o 

compartilhamento de saberes consolidam espaços de formação mútua, nos quais 

cada professor é chamado a desempenhar, simultaneamente, o papel de formador e 

de formando. 

Aqui são apresentados quatro programas que compõem as Políticas de 

Formação e Capacitação Docentes da Instituição. 

O primeiro desses é o “Programas de Aperfeiçoamento e/ou Atualização 

Constante”, que ocorre duas vezes ao ano, nos meses de fevereiro e julho, por meio 

de um Encontro Pedagógico. 

A segunda parte do programa diz respeito ao incentivo de participação em 

cursos, congressos, seminários e outros, de interesse institucional e/ou do docente, 

desde que haja estreita relação com as atividades ministradas por ele na instituição. 

O terceiro programa é de estímulo à produção científica intelectual, cujo 

objetivo será o desenvolvimento de projetos de Iniciação Científica, projetos de 
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cursos e/ou eventos de extensão e obter aceitação para apresentar trabalhos inscritos 

em congressos, seminários e eventos congêneres. 

A quarta etapa diz respeito ao Programa de Avaliação Docente, desenvolvida 

pela CPA, com o objetivo de acompanhar o desempenho do professor, com vistas ao 

aperfeiçoamento de sua atuação e do projeto pedagógico do curso em que atua. 

A qualificação acontece por meio da atuação do colegiado do curso, da 

realização de Seminários sobre Pesquisa Científica, Procedimentos Didático- 

Metodológicos, Avaliação, Planejamento de Ensino e Cursos de Especialização sobre 

Formação Docente para o Ensino Superior. 

Por último, um dos mais importantes programas está relacionada à 

qualificação docente em cursos Lato Sensu e Stricto Sensu, casos em que a 

instituição poderá subsidiar com financiamento parcial os estudos do docente, 

sabendo que as atualizações acadêmicas retornarão ao alunado da instituição como 

mais fonte de conhecimento. 

 
4.2 CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

 
Para desenvolver um trabalho coerente com a missão da FACULDADE IBRA, 

o corpo técnico e administrativo tem formação adequada às funções desempenhadas 

nos diferentes espaços de atendimento pedagógico e administrativo, com experiência 

profissional de, pelo menos, dois (2) anos. Os profissionais ligados a essas áreas são 

preparados internamente e externamente para o atendimento e acompanhando das 

atividades profissionais, atentos as necessidades e mudanças. Os profissionais 

técnicos administrativos passam por seleção que leva em consideração sua 

experiência prévia, formação, habilidade interpessoal, essencial para desenvolver o 

trabalho junto à comunidade universitária. Os técnicos dos laboratórios passam por 

atualização constante para se tornarem aptos a operarem com as tecnologias e 

processos mais modernos em softwares e hardwares de forma a contribuírem com os 

professores em nome de um ensino efetivo aos futuros profissionais em suas 

diferentes áreas. A FACULDADE IBRA preocupa-se com a capacitação interna 

oferecendo cursos internos e externos para capacitação do pessoal administrativo e 

oferece as condições efetivas de trabalho 



106 

 

 

 

por meio de um plano de carreira e salários homologado junto ao Ministério do 

Trabalho e Emprego. 

 
4.2.1 .1 Plano de Carreira Técnico Administrativo 

 
 

O corpo técnico-administrativo da Faculdade IBRA é constituído por todos os 

colaboradores não docentes, que têm a seu cargo os serviços administrativos e 

técnicos de apoio, necessários ao normal funcionamento das atividades de gestão e 

das funções de ensino, pesquisa e extensão. 

A Faculdade IBRA zela pela manutenção de padrões de recrutamento e 

condições de trabalho condizentes com sua natureza, bem como por oferecer 

oportunidades de aperfeiçoamento técnico-profissional a seus colaboradores. 

Os servidores não docentes são contratados sob o regime jurídico da 

legislação trabalhista, fundamentado pela Consolidação das Leis do Trabalho, 

estando sujeitos, ainda, ao disposto, sobre sua categoria funcional, no Estatuto da 

Entidade Mantenedora, do Regimento Geral da Faculdade e nas demais normas 

expedidas pelos órgãos da administração superior da IES. 

A dimensão do corpo técnico-administrativo está estimada em razão dos 

cursos e programas já implementados. Outras funções administrativas poderão ser 

criadas ou extintas, assim como poderão ser modificados os quantitativos de cada 

função, tendo em vista as avaliações periódicas do PDI e o cumprimento do 

cronograma de instalação de novos cursos. 

Determinados serviços como os de limpeza, conservação e segurança 

patrimonial, poderão ser terceirizados, assegurando-se, em contrato, o atendimento 

integral aos objetivos e metas da Faculdade IBRA. 

O corpo técnico-administrativo confere a sustentabilidade para a atividade 

acadêmica, que representa a atividade fim da Faculdade IBRA, uma vez que a 

democratização do conhecimento representa um dos grandes desafios para a vida 

acadêmica, assim sendo o suporte conferido pelos colaboradores não docentes é 

imprescindível. 

Cada novo curso que se implementa traz consigo uma gama considerável de 

requisitos que precisam ser correspondidos, não obstante os recursos materiais 
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sejam necessários, estes precisam estar sob o controle e comando de pessoas, que 

passam constituir os recursos humanos necessários para assegurar a otimização de 

cada novo projeto que venha ser implementado. 

 
4.2.2 Dos Critérios de Seleção e Contratação do corpo técnico- 

administrativo 

 
Os critérios de seleção e contratação do corpo técnico-administrativo se fazem 

em três etapas: I - Análise de currículo, considerando a experiência profissional; II – 

Entrevista, com o Diretor Administrativo; III – Realização de dinâmicas, para melhor 

conhecimento do grau de afinidade com a função. 

Uma vez contratado, o colaborador passa a fazer parte da comunidade 

acadêmica, trilhando pelos segmentos de sua especialidade, com identidade direta 

perante o setor no qual vai atuar. 

No processo de acolhimento na Faculdade IBRA, o colaborador deverá 

interagir com o seu grupo, fator primordial para o alcance dos objetivos propostos pela 

sua contratação. 

Sistematicamente o Diretor Administrativo, acompanhará os colaboradores 

para que estes não se sintam isolados, mas sim apoiados no efetivo desempenho da 

sua grande tarefa: ser um facilitador do conhecimento. 

 
4.2.3 Do Processo Permanente de Capacitação do Corpo técnico- 

administrativo 

 
A Faculdade IBRA estabelece políticas disciplinadoras para a qualificação 

continuada dos colaboradores, considerando que no fomento do conhecimento dispõe 

de um quadro funcional de elevada capacidade. 

As políticas de qualificação do corpo técnico-administrativo são levadas a 

efeito pelos gestores da Faculdade IBRA, observando-se as seguintes metas: I - 

Realização de encontros periódicos; II - Qualificar adequadamente, assegurando a 

melhoria da produtividade no desempenho de suas funções; III - Desenvolver cursos 

que assegurem a melhor capacitação profissional; IV - Incentivar a participação dos 

colaboradores em treinamentos, congressos, seminários e demais eventos, 
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ofertados externamente; V – Incentivar os colaboradores ao ingresso em cursos de 

nível superior, para assegurar melhoria no desempenho e progressão na carreira 

profissional. Todos estes esforços visam oferecer um ambiente de trabalho saudável 

ao colaborador. 

Outro fator que merece destaque é o incentivo por parte da Faculdade IBRA 

aos colaboradores para que os mesmos sejam também alunos da instituição. Para 

isso, a Faculdade IBRA oferece bolsa de no mínimo 50% sobre o valor da mensalidade 

podendo chegar até 70% considerando a necessidade e a situação sócio econômica 

do colaborador. 

 
4.3. ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA FACULDADE IBRA 

 
4.3.1 Estrutura Organizacional 

 
Art. 5º A FACULDADE IBRA, visando à realização da missão e dos 

objetivos, constitui-se em Instituição de Ensino Superior com a seguinte 
organização: 
Parágrafo único. São órgãos da FACULDADE IBRA: 

I- Diretoria Geral. 

II- Conselho Superior – CONSUP. 

III- Colegiado de curso. 

IV- Órgãos e Serviços de apoio. 
 

CAPÍTULO II 
Da Diretoria 

 
Art. 6º A composição da Diretoria será definida pelo Presidente da 

Entidade Mantenedora com atribuições descritas neste regimento, com 
base na sua titulação e/ou experiência acadêmica e/ou de gestão no 
ensino superior. É o órgão de executiva superior da administração e 
supervisão das atividades da FACULDADE IBRA. 
§ 1º O diretor da FACULDADE IBRA tem que ter graduação em 
qualquer área e ainda, ter no mínimo curso de pós-graduação lato 
sensu. 
§ 2º Em sua ausência e impedimentos, o Diretor é substituído por 

alguém designado pelo diretor. 
§ 3º Nas faltas e impedimentos, do Diretor e do designado, serão 

substituídos pelo Coordenador de Curso ou profissional designado para 
tal. 
São atribuições do Diretor: 

I- Representar a FACULDADE IBRA junto as pessoas e as 
instituições públicas e as instituições privadas, bem como em eventos 
de qualquer natureza. 

II- Elaborar o plano anual de atividades da Faculdade IBRA e 
submetê-lo a aprovação do Conselho Superior. 
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III- Elaborar e submeter ao Conselho Superior a proposta 
orçamentária a ser encaminhada a Mantenedora. 

IV- Elaborar o Relatório Anual de Atividades da FACULDADE IBRA 
encaminhá-lo para apreciação do Conselho Superior e homologação da 
Entidade Mantenedora e divulgá-lo junto aos órgãos coordenadores do 
Sistema Federal de Ensino e aos parceiros externos. 

V- Fiscalizar o cumprimento do regime escolar e a execução dos 
programas e horários. 

VI- Zelar pela manutenção da ordem e da disciplina no âmbito da 
FACULDADE IBRA, respondendo por abuso ou omissão. 

VII- Convocar as eleições para a escolha dos representantes do 
corpo docente. 

VIII- Propor a Mantenedora a contratação do pessoal docente e 
técnico administrativo. 

IX- Cumprir e fazer cumprir as disposições deste Regimento  e 
demais normas pertinentes. 

X- Delegar competência no âmbito de suas atribuições. 

XI- Viabilizar a integração disciplinar e multiprofissional entre as 
unidades acadêmicas e administrativas da FACULDADE IBRA, para 
garantir a qualidade dos serviços, associada à realização de seus 
clientes internos e externos. 

XII- Estabelecer o relacionamento harmônico e interativo da 
FACULDADE IBRA com a Entidade Mantenedora para cumprimento da 
missão e dos objetivos institucionais. 

XIII- Exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em Lei, 
neste Regimento e em razão de normas complementares aprovadas. 

XIV-  Convocar reuniões do Conselho Superior. 

XV- Conferir grau, assinar diplomas, títulos e certificados 
acadêmicos. 

XVI- Editar Atos Normativos para resolver questões administrativas 
omissas no presente Regimento. 

XVII- Resolver, com o Conselho Superior, os casos omissos desse 
Regimento que sejam inerentes a questões pedagógicas. 

XVIII- Cumprir e fazer cumprir disposições desse Regimento e 
exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas. 
§4º Os atos da Diretoria são formalizados através de Portarias e demais 

instrumentos legais pertinentes. 
§5º Dos atos da Diretoria cabe recurso ao Conselho Superior, no prazo 

de 03 (três) dias úteis após sua publicação no quadro de avisos da 
FACULDADE IBRA. 

 

TÍTULO III 
DA GESTÃO PEDAGÓGICA 

 
CAPÍTULO I 
Conselho Superior 

 
Art. 7º O Conselho Superior é órgão máximo de gestão pedagógica da 

FACULDADE IBRA, sendo integrado por: 

I- Diretor, na qualidade de Presidente nato. 

II- Coordenadores de curso. 
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III- Um representante da comunidade, indicados pelas entidades 
que representam, devendo ser recrutados entre as organizações 
educacionais e sociais do Município. 

IV- Um representante da Mantenedora, por ela indicados. 

V- Um representante do corpo docente, eleitos pela maioria dos 
professores. 

VI- Um representante do corpo discente, na forma da lei. 

VII- Representante da CPA. 
§ 1º Os representantes junto ao Conselho Superior têm mandato de 
dois anos, podendo ser prorrogado, e são designados pelo Diretor. 
§ 2º O representante do corpo discente tem mandato de um ano, sem 

direito a recondução. 
§ 3 º O cargo de diretor será exercido, pelo Presidente da 

mantenedora. 
 

Art. 8º O Conselho Superior reúne-se, ordinariamente, duas vezes por 

ano e, extraordinariamente, quando convocado pelo Diretor, que o faz 
por iniciativa própria ou a requerimento de dois terços de seus 
integrantes. 

 
Art. 9o Compete ao Conselho Superior: 

I- Exercer a jurisdição superior e determinar as políticas e 
diretrizes da FACULDADE IBRA de conformidade com os objetivos e 
normas emanadas dos órgãos do Sistema Federal de Ensino, da 
Entidade Mantenedora e definidas neste Regimento. 

II- Aprovar o seu Regimento Interno e dos demais órgãos 
integrantes da FACULDADE IBRA. 

III- Propor e/ou aprovar as alterações do Regimento da 
FACULDADE IBRA e do Regimento Interno de seus órgãos, 
submetendo-as, quando for necessário, a apreciação dos órgãos 
competentes do Sistema Federal de Ensino. 

IV- Regulamentar matérias de natureza acadêmica, inclusive 
aprovar o currículo pleno dos cursos, os planos de disciplinas 
elaborados pelos professores, compatibilizados pelas Coordenações, 
as normas do processo seletivo de candidatos aos cursos ministrados 
pelo FACULDADE IBRA e o Calendário Anual. 

V- Referendar o plano e o orçamento anual, como os convênios, 
contratos e acordos a serem firmados com entidades nacionais e 
estrangeiras públicas ou privadas de interesse da FACULDADE IBRA 
a serem propostos a Entidade Mantenedora, bem como aprovar 
medidas que visem a preservação da hierarquia, da ordem e da 
disciplina na organização. 

VI- Aprovar projetos de ensino de graduação (Presencial e a 
Distância), projetos de curso sequencial por campo de saber, de 
educação profissional, de recuperação e de outros de acordo com as 
normas estabelecidas na legislação vigente, encaminhados, sempre 
que implique em aumento de recursos, a Entidade Mantenedora para 
sua homologação. 

VII- Colaborar com o aperfeiçoamento das atividades da 
FACULDADE IBRA quando devidamente consultado com a Diretoria e 
demais órgãos da Instituição, em matéria didático-científica, 
administrativa e disciplinar. 
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VIII- Tomar conhecimento de representações, de natureza didática, 
e das conclusões de inquéritos disciplinares ou administrativos e 
deliberar sobre objetos dos mesmos. 

IX- Indicar professores que devem fazer parte das comissões 
examinadoras de teses e julgadoras de prêmios. 

X- Resolverem grau de recurso, todos os casos de sua 
competência. 

XI- Decidir sobre os casos omissos ou duvidosos neste Regimento. 

XII- Exercer as demais atribuições que lhes sejam conferidas por lei 
e neste Regimento. 

 
Art. 10 Ao Conselho Superior aplicam-se as seguintes normas: 

I- O colegiado funciona com a presença da maioria absoluta de 
seus membros e decide pela maioria dos presentes. 

II- O Presidente do colegiado participa na votação e, ocorrendo 
empate tem voto de qualidade. 

III- Nenhum membro do colegiado pode participar de sessão em 
que esteja sendo apreciada matéria de seu interesse particular. 

IV- As reuniões ordinárias são previstas no Calendário Anual. 

V- As reuniões extraordinárias devem ser convocadas com 
antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, ressalvados os 
casos de urgência, constando da convocação, sempre, a pauta dos 
assuntos a serem tratados. 

VI- Das reuniões são lavradas atas. 
 

CAPÍTULO II 
Do Colegiado Pedagógico 

 
Art. 11 O Colegiado Pedagógico é órgão de caráter pedagógico da 

FACULDADE IBRA, em nível intermediário, sendo integrado por: 

I- Diretor. 

II- Todos os coordenadores com atribuições pedagógicas. 

III- Todos os docentes. 
 

Art. 12 O Colegiado Pedagógico é presidido pelo Diretor ou quem este 

delegar. 
 

Art. 13 São atribuições do Colegiado Pedagógico: 

I- Instituir normas regulamentadoras, em nível intermediário, que 
não envolvam departamentos administrativos, como procedimentos 
metodológicos, regulamentos de trabalho de conclusão de curso. 

II- Deliberar e aprovar, em último grau: 

a) O conselho editorial da revista, atendidas as exigências de 
titulação. 
b) Os cronogramas específicos para cada curso, inclusive seus 
eventos. 

III- Encaminhar proposta para ao Conselho Superior sobre: 

a) O Projeto Pedagógico Institucional e os demais documentos de 
caráter estratégicos. 
b) Alterações no presente Regimento. 
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c) Outras normatizações que envolvam concorrentemente 
questão pedagógica e administrativa da FACULDADE IBRA. 

IV- Participar na gestão pedagógica de cursos de graduação e de 
pós-graduação (Presencial e a Distância). 

V- Fazer cumprir as normas da FACULDADE IBRA, bem como o 
calendário acadêmico. 

VI- Promover a formação e a capacitação pedagógica do quadro 
docente. 

 

CAPÍTULO III 
Dos Colegiados de Cursos 

 
Art. 14 Os Colegiados de Cursos são órgãos de caráter pedagógico, 

específico em sua modalidade, sendo integrado por: 

I- Coordenador do Curso, seu presidente. 

II- Diretor. 

III- Todos os professores do corpo docente do curso. 
 

Art. 15 Os Colegiados de Cursos são presididos pelo respectivo 
coordenador, ou em sua ausência por um dos membros do Núcleo 
Docente Estruturante. 

 

Art. 16 São atribuições do Colegiado de Curso: 

I- Dirimir sobre as questões pedagógicas específicas do respectivo 
curso. 

II- Deliberar e encaminhar para o Colegiado Pedagógico o 
cronograma específico do curso, contendo os eventos a serem 
realizados. 

III- Deliberar e aprovar o Projeto Pedagógico de curso, bem como 
suas alterações. 

IV- Indicar comissões de docentes para a composição de outros 
órgãos ou para elaboração de trabalho pedagógico especializado. 

V- Elaborar e aprovar todos os documentos e projetos, em nível 
operacional, necessários à gestão pedagógica do curso. 

VI- Aprovar cronograma de atividades e eventos do curso. 

VII- Executar todas as atividades e projetos inerentes ao curso. 

VIII- Indicar o seu respectivo coordenador de curso e submeter a 
aprovação do Diretor Geral. 

IX- Julgar, em último grau, os recursos encaminhados sobre as 
decisões disciplinares, em face de discentes, emitidas pelo Diretor Geral 
e Coordenador de Curso. 

X- Desempenhar outras funções necessárias ao bom desempenho 
das atividades pedagógicas. 
Parágrafo único. Caso o Colegiado de Curso não indique o 
coordenador, o Diretor Geral fará a nomeação de forma direta. 

 
CAPÍTULO IV 
Das Coordenações de Curso 

 
Art. 17 A Coordenação de Curso é função administrativa e pedagógica 

da instituição. 



113 

 

 

 

§ 1º As Coordenações, com os respectivos cursos, são as constantes 

do anexo, deste Regimento. 
§ 2º A Coordenação é integrada pelos docentes das disciplinas e 

exercida por um professor da FACULDADE IBRA, designado pelo 
Diretor. 

 
Art. 18 O Coordenador é substituído em suas faltas e impedimentos por 

um docente, designado pelo Diretor, por indicação do titular da 
Coordenação. 

 

Art. 19 A Coordenação reúne-se, ordinariamente, em datas fixadas no 
calendário escolar e, extraordinariamente, quando convocada pelo 
coordenador, por iniciativa própria, por solicitação do Diretor ou a 
requerimento de 2/3 (dois terços) de seus membros. 

 
Art. 20 Compete a Coordenação: 

I- Distribuir encargos de ensino, pesquisa e extensão entre seus 
professores, respeitadas as especialidades, e coordenar-lhes as 
atividades. 

II- Deliberar sobre os programas e planos de ensino das suas 
disciplinas de pesquisa e de extensão e executa-los. 

III- Pronunciar-se sobre aproveitamento de estudos e adaptações 
de alunos transferidos ou diplomados. 

IV- Opinar sobre admissão, promoção e afastamento de seu 
pessoal docente. 

V- Aprovar o plano e o calendário anual de atividades, bem como 
a proposta orçamentária da Coordenação, elaborados pelo seu 
coordenador. 

VI- Propor a admissão de monitor. 

VII- Exercer as demais competências que lhe sejam previstas em lei 
e neste Regimento. 

 
Art. 21 São atribuições do Coordenador de Curso: 

I- Representar a Instituição junto as autoridades e órgãos da 
FACULDADE IBRA. 

II- Convocar e presidir as reuniões da Coordenação de curso. 

III- Supervisionar e fiscalizar a execução das atividades 
programadas, bem como a assiduidade dos professores. 

IV- Apresentar, anualmente, a Diretoria relatório de suas atividades 
e de sua Coordenação. 

V- Sugerir a contratação ou dispensa do pessoal docente e 
técnico-administrativo. 

VI- Exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei e 
neste Regimento. 

VII- Instruir os processos administrativos, relacionados ao curso. 

VIII- Presidir o Núcleo Docente Estruturante. 

IX- Aplicar as penalidades necessárias no quadro docente e 
discente. 

X- Elaborar e submeter à aprovação do Colegiado do Curso o 
cronograma de Atividades e Eventos do curso. 
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XI- Exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei, 
nesse regulamento, nos demais instrumentos normativos da 
FACULDADE IBRA e o que lhe for delegado. 

XII- Os coordenadores devem compor em seu regime de trabalho 
50% de atividades de coordenação e pelo menos 50% por cento da 
carga horária na Docência e demais órgãos deliberativos da IES. 

 
CAPÍTULO V 
Núcleo Docente Estruturante – NDE 

 
Art. 22 Os Núcleos Docentes Estruturantes (NDEs), formados em cada 

curso de graduação (Presencial e a Distância) constitui-se de um grupo 
de docentes, indicados pelo respectivo Colegiado de Curso juntamente 
com o coordenador de curso que preside o NDE, tem como principal 
foco atuar no processo de concepção, consolidação e contínua 
atualização do projeto pedagógico do curso. 
Parágrafo único. Compete ao NDE: 

I- Cumprir e tomar decisões de ordem acadêmicas no âmbito dos 
cursos. 

II- Indicar e implementar adaptações, atualizações e mudanças 
nos Projetos Pedagógicos dos Cursos. 

III- Supervisionar o cumprimento da integralização curricular e a 
execução dos conteúdos programáticos e da carga horária do curso. 

IV- Zelar pela qualidade do ensino no âmbito do curso. 

V- Verificar e zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares 
Nacionais (DCNs), e demais atribuições legais e designadas pela IES. 

 
CAPITULO VI 
DO INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO 

 
Art. 23 - O Instituto Superior de Educação - ISE é o órgão da Faculdade 

Instituto Brasil de Ensino – IBRA que visa à formação inicial, continuada 
e complementar para o magistério da educação básica, podendo 
desenvolver os seguintes cursos e programas: 

I - cursos de licenciatura destinados à formação de docentes para 
os anos iniciais do ensino fundamental; 

II - cursos de licenciatura destinados à formação de docentes para 
os anos finais do ensino fundamental e do ensino médio; 

III - programas de formação continuada, destinados à atualização 
de profissionais da educação básica nos diversos níveis; 

IV - programas especiais de formação pedagógica, destinados a 
portadores de diploma de nível superior que desejem ensinar nos anos 
finais do ensino fundamental ou no ensino médio, em áreas de 
conhecimento ou disciplinas de sua especialidade; 

V - formação pós-graduada, de caráter profissional, voltada para 
a atuação na educação básica. 

 
§ 1º - Os cursos e programas do Instituto Superior de Educação - ISE 
observarão, na formação de seus alunos: 

I - a articulação entre teoria e prática, valorizando o exercício da 
docência; 

II - a articulação entre áreas do conhecimento ou disciplinas; 
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III - o aproveitamento da formação e experiências anteriores em 
instituições de ensino e na prática profissional; 

IV - a ampliação dos horizontes culturais e o desenvolvimento da 
sensibilidade para as transformações do mundo contemporâneo. 
§ 2º - Observado o disposto neste artigo, os cursos e os programas 

especiais de formação pedagógica do Instituto Superior de Educação - 
ISE serão organizados e atuarão de modo a capacitar profissionais 
aptos a: 

I - conhecer e dominar os conteúdos básicos relacionados às 
áreas de conhecimento que serão objeto de sua atividade docente, 
adequando-os às necessidades dos alunos; 

II - compreender e atuar sobre o processo de ensino- 
aprendizagem na escola e nas suas relações com o contexto no qual se 
inserem as instituições de ensino; 

III - resolver problemas concretos da prática docente e da dinâmica 
escolar, zelando pela aprendizagem dos alunos; 

IV - considerar, na formação dos alunos da educação básica, suas 
características socioculturais e psicopedagógicas; 

V sistematizar e socializar a reflexão sobre a prática docente. 
Art. 24 Visando assegurar a especificidade e o caráter orgânico do 

processo de formação profissional, o Instituto Superior de Educação - 
ISE possui projeto institucional próprio de formação de professores, 
que favorece a articulação dos projetos pedagógicos dos cursos, e que 
integra: 

I - as diferentes áreas de fundamentos da educação básica; 

II - os conteúdos curriculares da educação básica; 

III - as características da sociedade de comunicação e 
informação. 

 
Art. 25 - O Instituto Superior de Educação - ISE, como órgão integrante 
da estrutura acadêmica, possui coordenação própria voltada ao conjunto 
das licenciaturas ministradas; 
§ 1º - A coordenação a que se refere o presente artigo é responsável 

por articular a formulação, execução e avaliação do projeto institucional 
de formação de professores, base para os projetos pedagógicos 
específicos dos cursos. 
§ 2º - O Coordenador do Instituto Superior de Educação - ISE é 

escolhido pelo Diretor com mandato de dois anos, podendo ser 
reconduzido e tem como função superintender, fiscalizar e coordenar as 
atividades dos cursos oferecidos por essa unidade acadêmica. 
§ 3º - Quando houver necessidade o Diretor poderá designar um 

suplente, ao qual cabe substituir o Coordenador em suas faltas ou 
impedimentos. 
§ 4º - Compete ao Coordenador do Instituto Superior de Educação - 

ISE: 

I - orientar e dirigir as atividades dos cursos oferecidos pela 
unidade, dando assistência aos docentes e discentes de acordo com as 
diretrizes da direção; 

II - zelar pela observância dos horários, programas e atividades 
dos professores e dos alunos; 
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III - apresentar à direção, antes do início do período letivo, o 
planejamento anual das atividades do Instituto a serem realizadas, bem 
como o conjunto de atividades da área ocupacional; 

IV - aprovar as ementas, programas, planos de ensino e bibliografia 
básica de disciplinas oferecidas nos cursos de formação de professores; 

V - observar as exigências legais e as normas da Faculdade 
Instituto Brasil de Ensino – IBRA; 

VI - lavrar as atas de cada reunião em livro próprio, assinada por 
todos os membros presentes, e encaminhar cópia à diretoria da 
Faculdade Instituto Brasil de Ensino – IBRA; 

VII - gerir com proficiência as atividades do Instituto Superior de 
Educação e de seus cursos, observando qualitativamente a formação 
de docentes, suas demandas e transformações; 

VIII - representar a Faculdade Instituto Brasil de Ensino – IBRA em 
eventos ou atividades relacionadas à formação de professores; 

IX - exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei, 
neste Regimento e por solicitação da direção. 

 
Art. 26 - O Instituto Superior de Educação - ISE conta com corpo 

docente próprio apto a ministrar, articuladamente, o conjunto dos 
conteúdos curriculares e a supervisionar as atividades dos cursos e 
programas que ofereçam. 
Art. 27 O corpo docente do Instituto Superior de Educação - ISE, 

articulado por sua coordenação, participará, em seu conjunto, da 
elaboração, execução e avaliação dos respectivos projetos 
pedagógicos específicos. 
Art. 28 - Compete ao Instituto Superior de Educação - ISE: 

I - instituir mecanismos para entendimentos com os sistemas de 
ensino, tendo em vista assegurar o desenvolvimento da formação em 
escolas de educação básica; 

II - organizar a formação com base no projeto pedagógico da 
escola em que vier a ser desenvolvida; 

III - supervisionar os processos de formação, preferencialmente 
através de seminários multidisciplinares. 

IV - considerar na avaliação do aluno o seu desempenho no 
processo de formação. 

 
TÍTULO IV 
DOS ÓRGÃOS DE APOIO E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA 

 
CAPÍTULO I 
Da Secretaria 

 
Art. 29 A Secretaria é o setor responsável pelo serviço de escrituração 

escolar e registro da Faculdade IBRA. 
 

Art. 30 A Secretária Geral é indicada pelo Diretor e nomeado pela 

Mantenedora. 
 

Art. 31 Nenhum servidor da Secretaria pode deixar de comparecer ao 

serviço durante o horário pré-fixado ou dele ausentar-se. 
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Art. 32 A Secretaria funciona, ininterruptamente, inclusive nos períodos 

de férias escolares, nos horários determinados pela direção. 
 

Art. 33 Compete a Secretária Geral: 

I- Organizar os serviços de Secretaria e de apoio acadêmico. 

II- Organizar o controle acadêmico, de modo que se garanta a 
segurança e correção desses registros e se assegure da preservação 
dos documentos escolares. 

III- Superintender e fiscalizar os serviços da secretaria, fazendo 
distribuição equitativos dos trabalhos entre seus funcionários. 

IV- Fazer expedir e subscrever a correspondência fundamentada 
nos registros acadêmicos da FACULDADE IBRA. 

V- Redigir e subscrever os editais de chamada para exames e 
matrículas, os quais são publicados por ordem do Diretor. 

VI- Trazer em dia a coleção de livros de leis, regulamentos, 
despachos e ordens de serviços. 

VII- Apresentar à Diretoria, em tempo hábil, todos os documentos a 
serem vistados ou assinados. 

VIII- Não permitir a presença de pessoas estranhas ao serviço no 
recinto da Secretaria. 

IX- Representar, por escrito, ao Diretor, sempre que seus auxiliares 
não estejam cumprindo com seus deveres. 

X- Subscrever e publicar, regularmente, o quadro de notas do 
aproveitamento de provas, exames e relações de faltas, para 
conhecimento dos alunos. 

XI- Trazer atualizadas as pastas de alunos. 

XII- Opinar sobre os pedidos de abono e justificações de faltas, de 
afastamentos, licenças, assim como fazer comunicação de atrasos e 
retiradas antecipadas de funcionários da secretaria, encaminhando, no 
encerramento da frequência mensal, a consideração do Diretor para 
despacho conclusivo. 

XIII- Administrar todos os atos inerentes à matrícula escolar. 

XIV- Administrar todos os registros escolares, como diários, diplomas, 
certificados, contratos, declarações de qualquer natureza e processos 
administrativos. 

XV- Administrar e zelar de todo o arquivo escolar da FACULDADE 
IBRA. 

XVI- Publicar, em seus murais, e arquivar todos os atos de 
normatização emitidos pela FACULDADE IBRA. 

XVII- Expedir, receber, dar seguimento e arquivar as 
correspondências e comunicações oficiais da FACULDADE IBRA. 

XVIII- Administrar todos os processos administrativos. 

XIX- Exercer as demais atribuições que lhe forem conferidas pela 
Diretoria e seus diretores. 

XX- Encaminhar, mensalmente, a Diretoria, para apreciação e envio 
a Mantenedora para providências, a estatística sobre a movimentação 
dos alunos, trancamento de matrículas, transferência, abandono e 
outros afastamentos, relação daqueles que sejam matriculados e dos 
que tenham sido transferidos. 
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Parágrafo único. A Secretária é responsável, perante a Direção, pelos 

documentos que assinar e pelas informações que prestar, respondendo, 
administrativa ou judicialmente, pelas omissões, dolo ou culpa no 
exercício de suas funções. 

 
Art. 34 Os auxiliares são responsáveis, perante a Secretária, pelos 

documentos que elaboram e pelas informações que prestam e/ou 
registram, respondendo administrativamente ou judicialmente, pelas 
omissões, dolo ou culpa no exercício de suas atividades. 

 

Art. 35 Para a boa execução dos serviços, a Secretaria conta com os 
funcionários necessários, em tempo integral, admitidos pela 
Mantenedora. 

 
Art. 36 Aos demais funcionários da secretaria compete: 

I- Executar os trabalhos que lhes forem distribuídos. 

II- Manter cooperação recíproca no trabalho, prestando uns aos 
outros informações e esclarecimentos. 

III- Responsabilizarem-se pelos documentos que elaboram, pelas 
informações que prestam e/ou registram, respondendo administrativa 
ou judicialmente pelas omissões, dolo ou culpa no exercício de suas 
atividades. 

IV- Cumprir e fazer cumprir as ordens recebidas. 
 

CAPÍTULO II 
Da Biblioteca 

 
Art. 37 Os serviços de Biblioteca são dirigidos por bibliotecário 

legalmente habilitado, e auxiliares designados pela Mantenedora. 
 

Art. 38 A Biblioteca é organizada segundo os princípios modernos da 

biblioteconomia e, quanto ao seu funcionamento, rege-se por normas 
especiais baixadas pela Diretoria. 

 

Art. 39 A divulgação dos trabalhos didáticos e culturais e as demais 
publicações são promovidas pela Biblioteca, de acordo com a indicação 
das coordenações, ouvida a Mantenedora. 

 
Art. 40 A Biblioteca funciona diariamente durante períodos compatíveis 
com os trabalhos escolares. 

 

Art. 41 A Bibliotecária compete: 

I- Organizar e superintender os trabalhos da Biblioteca. 

II- Zelar pela conservação dos livros, revistas, jornais e tudo quanto 
pertença a Biblioteca. 

III- Propor a Diretoria a aquisição de obras e assinaturas de 
publicações periódicas, dando preferência as que se ocupam de 
matérias ensinadas da FACULDADE IBRA e procurando sempre 
completar as obras e coleções existentes com a anuência das 
Coordenações. 
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IV- Organizar catálogo anual de referência bibliográfica para as 
disciplinas dos cursos da FACULDADE IBRA, remetendo o mesmo aos 
membros do corpo docente. 

V- Prestar à Diretoria e aos professores, informações sobre as 
novas publicações editadas no país e no exterior. 

VI- Solicitar ao término de cada período letivo aos professores, a 
indicação de obra e publicações necessárias às respectivas disciplinas. 

VII- Organizar e remeter ao Diretor da FACULDADE IBRA, 
semestralmente, o relatório dos trabalhos da Biblioteca. 

VIII- Viabilizar a interligação da Biblioteca com redes de 
teleprocessamento para acesso a bancos de dados de instituições 
congêneres e demais centros de geração do saber e transferência de 
tecnologia. 

IX- Priorizar o atendimento ao corpo discente, motivando-o ao uso 
permanente da Biblioteca. 

X- Elaborar e executar projetos que motivem a clientela externa a 
utilização da Biblioteca em suas necessidades de consulta. 

XI- Exercer as demais atribuições determinadas neste Regimento. 
A biblioteca é local destinado à prática de consulta bibliográfica, com o 
escopo de atender a comunidade acadêmica e a sociedade, 
disseminando a produção científica, jornalística e comercial. 
Parágrafo único. O acervo da biblioteca será físico, de propriedade da 

FACULDADE IBRA e também virtual, adquiridos mediante convênios ou 
contratos de utilização. 

 
CAPÍTULO III 
Dos Laboratórios 

 
Art. 42 A FACULDADE IBRA dispõe de laboratórios necessários as 

atividades de ensino e extensão, supervisionados por pessoal de 
capacitação técnica especifica vinculados as coordenações de curso. 

 
Art. 43 São atribuições dos supervisores dos laboratórios: 
I- Trabalhar em constante e comum acordo com os professores 
das matérias técnicas. 
II- Responsabilizar-se pela guarda e conservação dos aparelhos 

que são colocados sob sua custódia. 
III- Cuidar para que não falte material algum necessário as 
experiências e levar ao conhecimento das Coordenações as 
necessidades verificadas. 
IV- Levar ao conhecimento do Coordenador os prejuízos ou 
estragos causados pelos usuários aos instrumentos ou qualquer peça 
dos laboratórios para as providências administrativas ou disciplinares. 
V- Manter-se em permanente contato com as Coordenações e a 
Diretoria da FACULDADE IBRA a fim de proporcionar condições 
adequadas as atividades práticas de ensino e extensão. 
Os laboratórios são locais destinados às aulas específicas e ainda à 
pesquisa, consoante sua especificidade, a fim de ampliar a formação e 
promover o desenvolvimento da ciência. 
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Parágrafo único. A FACULDADE IBRA, poderá constituir laboratórios 

fora de suas unidades, sendo de sua propriedade, locados ou 
conveniados. 

 
CAPÍTULO IV 
Da Comissão Própria de Avaliação - CPA 

 
Art. 44 A Comissão Própria de Avaliação (CPA) é o órgão interno criado 
por determinação legal com o fito de administrar processos internos de 
avaliação, seus resultados e prestar informações necessárias ao órgão 
do Ministério da Educação e principalmente contribuir com a Instituição 
no diagnóstico das potencialidades e fragilidades para que sejam 
implementadas as ações corretivas. 
§1º A Comissão Própria de Avaliação deve atender: 

I- Um processo contínuo de aperfeiçoamento do desempenho 
acadêmico; 

II- uma ferramenta para o planejamento da gestão universitária; 

III- um processo sistemático de prestação de contas à sociedade. 
§2º A CPA será constituída por ato do Diretor da Instituição, assegurada 

à participação dos os segmentos da comunidade universitária e da 
sociedade civil organizada, e vedada à composição que privilegie a 
maioria absoluta de um dos segmentos. 
§3º A CPA reger-se-á por regulamento próprio. 

 

CAPÍTULO V 
Dos Núcleos de Práticas 

 
Art. 45 Os Núcleos de Práticas são criados por área e podem atender 

mais de um curso, com o fim de acolher a demanda de atividades 
práticas dos Projetos Pedagógicos dos Cursos e de possibilitar ao 
discente o contato com atividades que atendam à sociedade e lhes 
permitam uma visão de mercado da profissão. 
Parágrafo único. Os Núcleos serão constituídos nas unidades da 

FACULDADE IBRA ou em outros locais, podendo ser de sua 
propriedade, locados ou conveniados. 

 

CAPÍTULO VI 
Do Núcleo de Educação à Distância – NEAD 

 
Art. 46 O Núcleo de Educação a Distância é um setor criado pela 

Faculdade IBRA que tem como objetivo básico gerenciar todas as 
rotinas referentes à esta modalidade de ensino. Nele estão alocados 
profissionais que se envolvem diretamente com a gestão de curso, de 
polo, de materiais didáticos, de tecnologia da informação e outros 
relacionados. Ele coordena toda a dinâmica do funcionamento da 
educação a distância, sendo muito importante saber que ele estará 
sempre trabalhando para que tudo ocorra dentro do previsto e que sua 
experiência conosco seja a mais tranquila possível. 

 
Art. 47 O Núcleo de Educação a Distância (NEAD) da Faculdade IBRA, 

é o órgão da IES responsável pela coordenação administrativa e 
didático-pedagógica dos cursos e atividades de educação a distância 
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na Instituição, em graduação e pós-graduação e que tem como 
objetivos desenvolver ações que reflitam a abrangência de sua área 
de trabalho. 

 
Art. 48 O NEAD terá como finalidade: 

I. Valorizar o papel da Educação a Distância na implantação de uma nova 
cultura educacional, comprometida com a formação do educando em 
múltiplas linguagens, com a ampliação dos espaços educacionais e dos 
domínios do conhecimento; 

II. Desenvolver uma cultura institucional favorável à incorporação      
da aprendizagem aberta e a distância; 

III.Contribuir, por meio da disseminação de programas, conhecimentos e 
tecnologia aplicada à Educação a Distância, para a melhoria da 
qualidade e ampliação das possibilidades de acesso ao ensino superior; 

IV.Contribuir para o aprimoramento da qualidade do ensino presencial, 
incorporando a este, recursos pedagógicos e tecnológicos próprios da 
educação a distância; 

V. Implantar, implementar, acompanhar e avaliar cursos na modalidade de 
educação a distância para os diversos segmentos da sociedade, que 
envolva a criação de cursos em diversos níveis, utilizando metodologias 
adequadas ao ensino a distância nas seguintes categorias, conforme a 
legislação em vigor: Disciplinas para Nivelamento; Disciplinas On-line e 
outros que se fizerem necessários e que estiverem de acordo com os 
objetivos da educação a distância, da IES e desse núcleo; 

VI.Oferecer alternativas de formação e capacitação profissional, 
propiciando o acesso à educação universitária a todas as regiões do 
Brasil; 

VII.Articular o campo institucional, coordenando um sistema integrado e 
interativo de educação a distância; 

VIII.Buscar e consolidar cooperação entre instituições locais, nacionais e 
internacionais, de modo a atender às novas demandas por uma 
educação mais dinâmica, de forma efetiva e sem riscos de reduzir a 
qualidade dos serviços oferecidos em função da ampliação da clientela 
e de sua viabilidade econômica; 

IX.Realizar atividades de suporte ao processo de ensino, que envolvem a 
criação de homepage para professores, biblioteca digital, listas de 
discussão entre alunos e professores, chats, serviço de acesso à 
Internet para discentes e docentes através do Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA). 

 

CAPÍTULO VII 
Dos Demais Órgãos, Departamentos e Regulamentação 

 
Art. 49 Consideram-se órgãos de apoio àqueles constituídos pela 
FACULDADE IBRA, ou por determinação legal, para atender demanda 
institucional e garantir o cumprimento da missão e dos objetivos da 
Instituição. 
Parágrafo único. Além dos departamentos, os demais órgãos que 

contribuam com os objetivos da FACULDADE IBRA e com os Projetos 
Pedagógicos dos cursos serão organizados em Núcleos e 
regulamentados pelo Conselho Superior. 
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Art. 50 O Diretor Geral, com o fim de cumprir os objetivos e a missão 

da FACULDADE IBRA e ainda garantir a formação sólida de seus 
discentes, poderá criar novos órgãos de apoio. 

 

Art. 51 Na criação e regulamentação de órgãos levar-se-á em 

consideração a desburocratização da prestação dos serviços. 

 
 
 

5. POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES 

 
 

5.1 Atenção aos discentes 

 
A instituição entende que os coordenadores de cursos são o elo entre o corpo 

discente e a direção da Instituição, desta forma a IES adotará uma “política de portas 

abertas” no trato com os discentes, atendendo aos alunos diariamente ou através de 

reuniões com os representantes de sala. Este contato com o discente permite à 

coordenação: 

 
 Obter um retorno das diversas atividades propostas aos alunos; 

 Informar aos alunos sobre eventuais programas ou projetos institucionais; 

  Identificar as dificuldades apresentadas pelos alunos através deste atendimento 

e das reuniões de Colegiado de Curso; 

 Ouvir sugestões e identificar pontos de melhoria; 

 Posicionar os alunos sobre as expectativas de um curso superior. 

Os serviços que visam acompanhamento do discente são organizados tendo 

em vista que a formação acadêmica, independentemente das áreas de atuação para 

a qual o aluno está sendo formado, deve proporcionar ao mesmo a capacidade de 

identificar problemas relevantes à sua volta, avaliar diferentes posições quanto a 

esses problemas, conduzir sua postura de modo consciente e atuar junto à sociedade 

a partir dos diferentes conhecimentos, habilidades e atitudes trabalhadas no curso. 

Com este propósito são desenvolvidas ações incentivadoras da participação 

dos discentes como: seminários, congressos, simpósios, disponibilização de horários 

na carga horária total dos docentes para atendimento aos alunos em suas atividades 
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acadêmicas; Acompanhamento Psicopedagógico; Programa de Iniciação Científica 

para divulgação de trabalhos e produções de alunos e professores; Programa de 

Avaliação Continuada para realização da auto-avaliação do curso, momento em que 

as informações prestadas pelos alunos são relevantes no processo de melhoria da 

qualidade no curso; Monitoria, através da qual os alunos têm oportunidade de rever 

e aprimorar seus estudos objetivando resultados satisfatórios no processo de ensino-

aprendizagem. 

Os docentes atendem os alunos que participam dos projetos de atividades 

de trabalhos de conclusão de curso, estágios supervisionados e em orientações 

pedagógicas na rotina das salas de aulas. 

Programas Institucionais também facilitam e contribuem para a qualificação 

discente: ciclos de palestras e Semanas de Estudos, apresentados de forma 

sistemática. 

 
5.2 Formas de acesso 

 
Para o acesso do discente ao ensino superior foi definida política em 

complementação à de captação de alunos, uma vez que não basta viabilizar o acesso 

de alunos ao ensino superior, é preciso também democratizar a sua permanência, a 

fim de assegurar-lhes o uso dos resultados do seu processo educativo e dos 

benefícios derivados desta escolaridade. 

Democratização da permanência dos alunos implica em ter clareza do perfil 

de profissionais que a Instituição deseja formar afim de poder identificar e minimizar 

as lacunas que os alunos trazem de sua formação anterior e os problemas de 

ordem emocional ou psicopedagógica que interferem na sua aprendizagem. Implica 

também na busca de alternativas aos problemas de ordem financeira que 

impossibilitam, muitas vezes, a referida permanência nos cursos em que lograram 

obter acesso. 

A admissão aos cursos superiores da Faculdade IBRA ocorre por meio de um 

processo seletivo que visa selecionar e classificar os alunos de acordo com os 

requisitos básicos para os cursos oferecidos. Antes de iniciar o período letivo é 

aplicado sistematicamente um teste escrito padronizado (Vestibular) de 
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conhecimentos e habilidades intelectuais. Os alunos aprovados e classificados estão 

aptos para a matrícula. 

A admissão dos alunos também é feita levando-se em conta a nota que ele 

obteve no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM que foi criado em 1998 com o 

objetivo de ser uma avaliação de desempenho dos estudantes de escolas públicas e 

particulares do Ensino Médio. 

Desde 2009, o ENEM agregou outra função ao seu currículo: tornou-se 

também uma avaliação que seleciona estudantes de todo o país para ingresso em 

Instituições Federais de Ensino Superior e para programas do Governo Federal, como 

Sisu e Prouni. 

 
5.3 Programas de Apoio Pedagógico e Financeiro 

 
O apoio Pedagógico e Financeiro ao discente é atendido a partir de uma 

política de trabalho conjunta da Direção Geral da Instituição, da Direção Acadêmica, 

do docente, da Coordenação de Curso, da Comissão Própria de Avaliação (CPA) e 

da Secretaria. 

O apoio pedagógico ao discente inicia-se em sala de aula. Neste sentido, é 

reforçado o papel de educador que o corpo docente possui. Este papel de educador 

não se limita apenas às atividades acadêmicas, estende-se também ao papel amigo 

que o docente adota em determinadas situações. 

O professor é responsável pela formação do aluno não só para o mercado 

de trabalho, mas também para a vida em sociedade. Por isso sua postura em sala 

de aula, a forma como trata seus pares e seus alunos, sua ética profissional, sua forma 

de expressar-se, são pontos que devem ser observados e que fazem parte da 

formação do discente. 

Devem ser praticados, em sala de aula, exercícios de cidadania e o respeito 

ao próximo. Normas de disciplinas e assiduidades são reforçadas, além do respeito 

pelo docente e pelos outros discentes. 

A política de apoio aos discentes envolve, também, além do atendimento 

necessário aos “déficits” de diferentes ordens, por eles apresentados, no 

investimento, nas potencialidades e disponibilidades que os alunos evidenciem, 
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através do estímulo à canalização deste “plus” em atividades de pesquisa e 

extensão. 

Da política de apoio pedagógico fazem parte integrante: 

  Cursos de nivelamento e reforço em disciplinas básicas (principalmente de 

Língua Portuguesa); 

 Programas de monitoria: cujo objetivo é assessorar alunos em eventuais dúvidas; 

  Processo de avaliação: a cada exercício realizado seja trabalho ou avaliação à 

correção oral e escrito, torna-se um espaço privilegiado de aprendizagem; 

 Controle de faltas; 

  Processo ensino-aprendizagem: prática pedagógica e compreensão por parte 

dos alunos da proposta de trabalho e do conteúdo desenvolvido; 

  Política de “portas abertas”, onde o coordenador do curso disponibiliza horário 

para apoio aos discentes; 

  Disponibilização por parte de alguns docentes de horário semanal para apoio 

pedagógico ao discente; 

 Laboratórios de informática; 

 Laboratórios específicos; 

 Programa de Iniciação a Pesquisa Cientifica; 

 Programas de extensão. 

Para que possa acompanhar seu desempenho acadêmico, da Faculdade 

IBRA facilita ao aluno o acesso às informações de seu registro acadêmico por meio 

do “registro eletrônico” ou diretamente na secretaria. O acesso eletrônico pode ser 

realizado via internet mediante a utilização de uma senha específica. 

O controle e registro acadêmicos (notas, disciplinas, aprovações, 

reprovações, tempo restante para a conclusão do curso, e outras referências à vida 

acadêmica) são de responsabilidade da Secretaria. 

A faculdade disponibiliza no Laboratório de Informática 21 computadores e na 

Biblioteca outros 06, todos com a seguinte configuração: Intel Core 2 Duo, 2,93 GHz 

e 4G RAM com 80G de disco de armazenamento. O software é Microsoft Office 2007, 

Adobe Acrobat, Google Chrome. 
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Os computadores, disponibilizados pela faculdade, permitem ao aluno, fazerem 

suas pesquisas e realizar seus trabalhos escolares, bem como acessar seus registros 

acadêmicos 

Com o objetivo de colocar os discentes mais próximos ao mercado de trabalho, 

a Faculdade IBRA mantem convênios/parcerias com diversas instituições. Desta 

forma, estas instituições, sempre que necessário, ofertam vagas de estágios ou, no 

caso das grandes empresas, realizam o recrutamento contínuo de estagiários. 

A Faculdade IBRA possui programa de bolsas de estudo com investimento 

próprio e governamental. 

Importante salientar que por livre determinação da Direção Geral da 

Faculdade IBRA, bolsas sociais são oferecidas aos estudantes no importe de até 60% 

(sessenta por cento) do valor da mensalidade, mediante análise sócio econômica. 

 
Sub-Programas com investimento institucional 

 
 

Bolsa: sem convênio (parciais/integrais): a partir de uma ficha (modelo 

Faculdade IBRA) de análise sócio-econômica, acompanhada dos documentos 

pessoais e acadêmicos do aluno, protocoladas na Secretaria, processa-se a análise 

da necessidade social x orçamento institucional, pela Comissão (Tesouraria, 

Secretaria e Diretoria). Após essas análises é deferido ou não o pedido de bolsa de 

estudos. 

Bolsa: Funcionário e/ou dependente: É concedida bolsa de estudos de 50% 

(cinquenta por cento) para todos os funcionários da instituição e para seus 

dependentes 

 
5.4 Espaços para atendimento ao discente 

 
As políticas de atendimento ao discente estão direcionadas ao alcance de 

objetivos como a promoção do acesso e da permanência nos estudos, na perspectiva 

da inclusão social e da democratização do ensino superior. 
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A Faculdade IBRA deseja assegurar aos discentes, igualdade de 

oportunidades no exercício das atividades acadêmicas, buscando propiciar um bom 

ambiente de vida aos estudantes, que os contemple como pessoas em uma 

perspectiva integral, de forma a contribuir para que estes encontrem condições 

econômicas, sociais, políticas, culturais, físicas e psicológicas favoráveis aos seus 

estudos. 

A Faculdade IBRA contribui assim para a melhoria do desempenho 

acadêmico de seus discentes, o que minimiza a reprovação e a evasão escolar. 

Além disso, a Faculdade IBRA prima por promover e ampliar a formação criativa das 

atividades e os intercâmbios, fomentando atividades de integração de cunho cultural 

e acadêmico-científico. 

A Faculdade IBRA se empenha pela difusão de valores éticos e humanísticos 

tais como a liberdade para servir ao próximo e à sociedade, o respeito mútuo e a 

valorização da diversidade humana. 

Os discentes da Faculdade IBRA têm livre acesso à Coordenação do Curso, 

bem como a todas as salas das Direções Geral, Administrativa e Acadêmica, além 

da Secretaria e Biblioteca que são ambientes, estrategicamente instalados no térreo. 

 
5.5 NÚCLEO DE APOIO AO ESTUDANTE (NAE) 

 
A FACULDADE IBRA, por meio do Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE), 

desenvolve ações e políticas de caráter material e imaterial que são voltadas à 

mobilização de valores e comportamentos e que têm como preocupação final o acesso 

à cidadania, proporcionando aos alunos e aos egressos o acesso e/ou a continuidade 

nos estudos. 

Com perfil de assistência social desenvolve, junto aos alunos, trabalhos de 

orientações concernentes à fase peculiar de cada discente, no tocante às suas 

angústias, dúvidas e expectativas sobre sua vida futura, as quais afetam o seu bom 

rendimento e o seu aproveitamento escolar. 

Verificada a necessidade de assistência escolar, os alunos e egressos são 

orientados por um Assistente Social e por auxiliares contratados pela mantenedora, 

os quais lhes prestarão informações sobre as opções de assistência e modalidades 

de bolsa de estudos, tais como: Bolsa Social da Instituição, bolsas obtidas por meio 
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de convênios com empresas da região e forma de utilização do Programa de 

Financiamento Estudantil (FIES), do Programa Universidade Para Todos (PROUNI), 

que são mantidos pelos órgãos públicos. 

Na concessão de Bolsa Social da Instituição ou de bolsa obtida pelo aluno por 

convênio com empresas, os interessados deverão apresentar ao Núcleo de Apoio ao 

Estudante (NAE) a documentação exigida nos prazos determinados pela Secretaria, 

e os descontos nas mensalidades serão definidos segundo critérios embasados na 

análise socioeconômica da referida documentação. 

 
 

5.6 PROGRAMAS DE BOLSAS, PROUNI E FIES 
 

A FACULDADE IBRA, já possui concessão de bolsas sociais próprias, ou 

através da oferta de vagas nos programas sociais PROUNI e FIES, do Governo 

Federal. 

Para que seja viabilizada sua participação no PROUNI, FACULDADE IBRA 

prevê a implantação da Comissão Local de Acompanhamento e Controle Social 

(COLAPS), conforme disposto na Portaria N° 1.132, de 2 de dezembro de 2009. 

As COLAPS - Comissões Locais de Acompanhamento e Controle Social - são 

órgãos colegiados, de natureza consultiva instituídos em cada Instituição de Ensino 

Superior - IES participante do PROUNI, com função principal de acompanhamento, 

averiguação e fiscalização da implementação local do Programa Universidade para 

Todos - PROUNI nas Instituições de Ensino, devendo promover também a articulação 

entre a Comissão Nacional de Acompanhamento e Controle Social do PROUNI - 

CONAP e a comunidade acadêmica das IES participantes do programa, com vistas 

ao seu constante aperfeiçoamento. 

As Comissões Locais veem com a finalidade de aprimorar as relações 

acadêmicas entre os bolsistas PROUNI e as Instituições de Ensino Superior - IES. Por 

serem instaladas em cada endereço de oferta de bolsas das IES participantes do 

PROUNI, as Comissões Locais assim mais próximas à realidade acadêmica de cada 

IES, poderão atender os questionamentos da comunidade do PROUNI levantados 

através de reclamações, denúncias, críticas e sugestões inerentes ao programa e 

dirigidas a Comissão. 
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Desse modo foi estabelecido no Art. 2º da Portaria nº 1.132, a qual dispões 

sobre a Instituição das Comissões Locais de Acompanhamento e Controle Social do 

Programa Universidade para Todos - PROUNI, que compete às Comissões Locais: 

I. Exercer o acompanhamento, averiguação e fiscalização da implementação 

do PROUNI nas Instituições de Ensino Superior (IES) participantes do 

Programa; 

II. Interagir com a comunidade acadêmica e com as organizações da sociedade 

civil, recebendo reclamações, denúncias, críticas e sugestões para 

apresentação, se for o caso, à Comissão Nacional de Acompanhamento e 

Controle Social do PROUNI - CONAP; 

III. Emitir, a cada processo seletivo, relatório de acompanhamento do PROUNI; e 

IV. Fornecer informações sobre o PROUNI à CONAP. 

 

5.7 PROGRAMA DE NIVELAMENTO 

 
Com o objetivo de recuperar as deficiências de formação dos ingressantes, a 

FACULDADE IBRA oferece diversas atividades alternativas para o nivelamento do 

corpo discente em conhecimentos que representem pré-requisitos para o 

acompanhamento de seus cursos. 

O projeto de nivelamento é uma proposta de atendimento aos discentes que 

estão iniciando os cursos superiores no início do período letivo, oferecidos com o 

intuito de estimular a permanência do aluno nos cursos de graduação (presencial e a 

distância) bem como superar as dificuldades apresentadas no decorrer do curso. 

Um dos problemas que desestimula os estudantes no início do curso superior 

é a deficiência de formação de Ensino Médio em relação a conceitos que são básicos 

para o nível superior, como por exemplo, leitura, escrita, interpretação, elaboração de 

textos coerentes e coesos, gramática, cálculos básicos e resolução de problemas. 

Essa problemática deve ser resolvida no início da vida acadêmica a fim de 

estimular os discentes à permanência nos cursos oferecidos não apenas como meros 

espectadores, mas como membros efetivos na construção de um conhecimento 

sistematizado com o intuito de facilitar a efetivação do aprendizado. 
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Os novos discentes chegam à faculdade com uma imensa vontade de 

aprender, de conhecer o novo, de superar desafios, porém, muitas vezes é barrado 

pelo fato de apresentar pequenas dificuldades e se achar incapaz de prosseguir. 

Assim, os docentes devem se empenhar ao máximo para estimular esses novos 

acadêmicos oferecendo metodologias diversificadas que superem essas dificuldades. 

Em contrapartida, a Instituição de Ensino Superior deve oferecer condições 

e alternativas de desenvolvimento de programas e projetos que atendam esses novos 

discentes de forma eficaz, considerando a diversidade sócia econômica e cultural dos 

novatos. 

Dessa forma, o projeto de nivelamento vem ao encontro da resolução dessa 

problemática oferecendo a oportunidade dos novos discentes superar as dificuldades 

apresentadas no início do curso e permanecer no mesmo, atendendo ao preceito 

de igualdade social. Além disso, o projeto poderá também atender a discentes que já 

estão cursando semestres subsequentes, mas que ainda apresentam alguma 

dificuldade em relação a disciplinas específicas. 

O projeto de nivelamento desenvolverá um atendimento psicopedagógico 

individualizado ou em pequenos grupos em períodos extraclasse, com o intuito de 

contribuir para o aprendizado do estudante estimulando o mesmo a permanência no 

curso de graduação ao qual está vinculado. 

O Projeto de Nivelamento será oferecido no início do período letivo pela 

Instituição de Ensino Superior, sendo que as aulas serão ministradas por monitores 

sob supervisão dos professores titulares das disciplinas que necessitam de reforço. 

Os docentes orientarão os monitores em relação aos conteúdos que deverão 

ser trabalhados bem como as metodologias que serão utilizadas em cada caso, 

inclusive fazendo um planejamento que deverá ser seguido pelo monitor para 

efetivação do aprendizado. 

Cada curso de graduação contará com seus monitores específicos de acordo 

com a necessidade apontada pelos professores das disciplinas nas quais os discentes 

apresentem maiores dificuldades. 

O acompanhamento dos acadêmicos poderá continuar no decorrer do curso 

de acordo com a necessidade apontada pelos professores. 
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O projeto será oferecido em caráter opcional, o aluno não terá obrigatoriedade 

de acompanhar as aulas extraclasses, mas para os que acompanham deverá 

frequentar as aulas e assinar a lista de presença. 

 
 

5.8 PROGRAMAS DE APOIO PSICOPEDAGÓGICO 

 
A FACULDADE IBRA oferece apoio psicopedagógico, mas não apenas aos 

seus alunos, e sim a todos os membros da comunidade acadêmica, para auxiliar as 

pessoas no aspecto emocional, em função dos diversos envolvimentos em atividades 

propostas pela Instituição. 

Particularmente, como forma de apoio ao discente, tem como funções a 

triagem, diagnóstico e as orientações cabíveis ao aluno no que se refere à sua 

insatisfação com o desempenho escolar; falta de motivação para o estudo; crises em 

relacionamentos; dificuldades com cursos e ou professores; dúvidas sobre o curso 

ou quanto sua vocação com a carreira que escolheu; privações, estresse, cansaço, 

solidão, angústia e demais problemas que possam afetar a sua aprendizagem. Para 

tanto, serão oferecidos atendimentos individuais, grupos de discussão/reflexão, 

palestras ou quaisquer outros meios tecnicamente apropriados para discussão, 

esclarecimentos ou orientações. 

O atendimento psicopedagógico é feito através do Núcleo de Apoio ao 

Estudante (NAE), instituído com o propósito de promover, por meio de orientação e 

aconselhamento psicopedagógico, o bem estar dos relacionamentos interpessoais e 

institucionais, contribuindo assim para o processo de aprendizagem dos alunos da 

FACULDADE IBRA. 

Os objetivos específicos do apoio psicopedagógico são: 

I - auxiliar acadêmicos na integração destes ao contexto 

universitário; 

II - realizar orientação ao aluno, no que se refere às dificuldades 

acadêmicas, proporcionando a identificação dos principais fatores 

envolvidos nas situações problemas e estratégias de enfrentamento 

pessoais e institucionais; 
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III - realizar pesquisas a partir dos dados coletados nos 

atendimentos, relacionados à tipologia das dificuldades apresentadas pelos 

alunos e encaminhar relatórios junto à coordenação dos cursos e à direção 

acadêmica com a finalidade de desenvolver estratégias de intervenção 

institucional; 

IV - criar espaços de reflexão, através de atendimentos de grupo, 

sobre as necessidades da sociedade contemporânea no que se refere à 

formação profissional; 

V - realizar orientação neuropsicopedagógica através de palestras 

e reuniões para conhecimento dos mecanismos cerebrais importantes para 

o aprendizado, temas como: atenção, memória, concentração, raciocínio e 

motivação, propiciando reflexão para um posicionamento pessoal e 

entendimento de como o aprendizado acontece, quais caminhos neurais são 

utilizados, e que existem processos facilitadores para que o mesmo 

aconteça. O núcleo de apoio psicopedagógico não está voltado para o 

atendimento (tratamento clínico, psicoterapia e aplicação de técnicas 

neuropsicológicas). Caso necessário esse acompanhamento, haverá 

indicação para serviços especializados; 

VI - acompanhar projetos culturais que possibilitem a convivência 

dos acadêmicos com a diversidade biopsicossocial; 

VII - assessorar os cursos de graduação (presencial e a distância) 

em consonância ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e Projeto 

Pedagógico dos Cursos (PPC), buscando estratégias psicopedagógicas 

específicas para cada um; 

VIII - acompanhar acadêmicos que apresentem dificuldades de 

aprendizagem, visando o desenvolvimento de competências e habilidades 

acadêmicas, acompanhando o desempenho acadêmico, a evasão escolar, 

índices de aproveitamento e de frequência às aulas e demais atividades 

acadêmicas; 

IX - auxiliar na avaliação acadêmica de alunos ingressantes, 

buscando identificar as dificuldades de aprendizagem e auxiliar no 



133 

 

 

 

planejamento de cursos de nivelamento, bem como orientar os acadêmicos 

que apresentarem dificuldades específicas de aprendizagem. 

 
 

5.9 ESTÍMULOS À PERMANÊNCIA 

 
O estímulo à permanência ocorre através da realização de eventos culturais 

que favorecem a qualidade da prática discente e o aperfeiçoamento constante do 

atendimento aos alunos. A FACULDADE IBRA estimula a vivência da cultura como 

um espaço de integração e respeito às crenças e valores de sua comunidade 

acadêmica. 

A FACULDADE IBRA disponibiliza aos alunos espaços para organização e 

participação estudantil, desde que primem pela ordem e pelo respeito às normas 

institucionais. 

 
5.10 APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS E À PRODUÇÃO DISCENTE 

 
A FACULDADE IBRA possui um regulamento institucional de apoio à 

participação em eventos, voltado aos alunos e professores da Instituição. A 

participação em congressos e eventos científicos tem por objetivos: 

I. incentivar a produção acadêmica; 

II. ampliar a exposição do programa, com forte aumento de 

notoriedade e visibilidade; 

III. aumentar o intercâmbio institucional e pessoal dos alunos 

e professores; 

IV. incrementar o ativo científico do programa e de seus 

participantes pela exposição ao estado-da-arte em campos específicos; 

e 

V. propiciar o fortalecimento e desenvolvimento das linhas 

de pesquisa da Instituição. 

Os recursos para participação em eventos científicos poderão ser obtidos 

por meio de fontes tais como: recursos próprios da FACULDADE IBRA; CNPq - PIBIC 

(Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica); CAPES; fundações; 
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recursos de projetos de professores destinados pela instituição; ou recursos alocados 

através de bolsas concedidas pela própria instituição. 

Será de responsabilidade dos coordenadores de linha analisar os trabalhos 

aprovados em congressos/eventos e indicar a participação com base nos critérios 

nesta ordem de prioridade ordem de prioridade: 

1º. solicitantes com artigos com participação conjunta de docentes e 

discentes; 

2º. solicitantes com artigos com participação conjunta de grupos de 

docentes; 

3º. solicitantes com artigos com participação individual de docentes; 

4º. solicitantes com artigos com participação individual de grupos de 

discentes; e 

5º. solicitantes com artigos com participação individual de discentes. 

Deverá ser considerada a quantidade de artigos que o solicitante teve 

aprovado no evento. Assim, um solicitante que tenha aprovado mais artigos terá 

prioridade sobre outro com número menor, em cada uma das categorias citadas, até 

o limite disponível de recursos destinados para este fim. Será concedido o recurso 

somente a 1 (um) autor por trabalho, privilegiando-se autores com trabalhos 

múltiplos. 

A aprovação da solicitação de participação em evento deverá ainda 

considerar que: 

 o evento deve ser significativo para a linha de pesquisa do 

solicitante;

 o aluno requerente deve ser vinculado e estar em 

atividade na instituição;

 o evento deve ser compatível com as atividades do curso 

de vinculação do aluno requerente;

 o aluno requerente não pode ter sido reprovado em 

nenhuma disciplina;

 o artigo aprovado no evento precisa ser compatível com a 

linha de pesquisa; e
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 será dada prioridade para os discentes que tenham 

produção acadêmica relevante.

A cada demanda deverá ser analisada a disponibilidade de recursos 

disponíveis pra os fins requeridos. A concessão de recursos da Instituição deverá 

considerar as seguintes prioridades: 

1º. Pagamento de taxa de inscrição até o limite concedido pela 

Instituição, no caso de docentes e discentes. 

2º. Pagamento de diárias (somente nos dias do evento 

científico e de acordo com os limites da Instituição para este fim), no caso 

de docentes e discentes. 

3º. Passagens para traslados e deslocamentos, somente no 

caso de discentes. 

A FACULDADE IBRA pretende desenvolver atividades de apoio ao discente, 

incluindo a participação e realização de eventos como congressos, seminários, 

palestras, viagens de estudo e visitas técnicas, além do apoio à produção discente 

(científica, tecnológica, cultural, técnica e artística). 

Na dinâmica de sua vida acadêmica, a FACULDADE IBRA realizará diversos 

eventos científicos, culturais, técnicos e artísticos, abertos às comunidades interna e 

externa, enriquecendo assim a vida cultural da região onde está instalada, e 

propiciando aos seus alunos o contato com novos conhecimentos através de 

atividades de extensão, ou complementares aos estudos previstos nas matrizes 

curriculares específicas de seus cursos. 

 
5.11 ORGANIZAÇÃO ESTUDANTIL 

 
A FACULDADE IBRA assegura aos alunos o direito de organização de órgãos 

colegiados, da criação de centros acadêmicos, associação de estudantes, grêmio 

estudantil, diretório central de estudantes, com a finalidade de concorrerem para o 

maior êxito do processo educativo, desde que observadas as leis vigentes. As 

organizações estudantis que vierem a funcionar na FACULDADE IBRA, terão Estatuto 

ou Regimento próprios, elaborados pela maioria absoluta dos respectivos associados, 

Direção da FACULDADE IBRA e homologados pela mantenedora. 
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5.12 ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS 
 

Uma instituição de ensino pautada nos princípios éticos e de valorização 

humana concebe o egresso como um parceiro referencial para projetar, desenvolver 

a avaliar a qualidade da educação oferecida. Portanto o compromisso com o 

profissional formado na FACULDADE IBRA continua através da formação continuada 

com cursos pontuais, pós-graduação e oportunidade de trabalho na própria instituição, 

como professor, como técnico ou até mesmo como voluntário nos programas sociais. 

A FACULDADE IBRA disponibilizará periodicamente aos seus ex-alunos um 

questionário de avaliação institucional e acompanhamento de vida pós-institucional, 

cujo objetivo é manter atualizados os registros de dados pessoais do egresso. A 

FACULDADE IBRA realizará contato com os egressos por meio de e-mails sobre as 

atividades cientificas e culturais de sua programação. 

A FACULDADE IBRA possui um canal exclusivo, com base na plataforma 

internet, para a comunicação com os egressos, no sentido de divulgar as ações da 

IES entre os ex-alunos. Esse canal possibilitará a IES conhecer a opinião dos egressos 

sobre a formação recebida, tanto curricular quanto ética, e saber o índice de ocupação 

entre eles, buscando estabelecer uma relação entre a ocupação e a formação 

profissional recebida. Além disso, a opinião dos empregadores dos egressos será 

utilizada para revisar o plano e os programas formativos. Adicionalmente, a 

FACULDADE IBRA prevê, em médio prazo, o desenvolvimento de atividades de 

atualização e formação continuada para os egressos. 

A Faculdade se esforçará em manter um banco de dados com informações 

sobre os ex-alunos, destacando habilidades específicas, projetos desenvolvidos pelos 

mesmos, além da participação nos trabalhos sociais desenvolvidos pela instituição 

para que possam fazer parte do currículo do aluno egresso e facilitar o acesso ao 

mundo do trabalho. 

O acompanhamento dos egressos pela FACULDADE IBRA busca verificar 

do ex-aluno com relação à sua atuação profissional, considerando os aspectos de 

responsabilidade social e cidadania relativos à região onde a IES está inserida, à 

empregabilidade, à preparação do profissional para o mundo do trabalho, e à relação 

com entidades de classe e empresas do setor. 
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Quanto à formação continuada, seja através de cursos pontuais ou em nível 

de especialização oferecida após pesquisa realizada com os egressos, com a 

indústria e comércio local e regional, com as instituições educacionais para que a 

formação oferecida atenda às necessidades do egresso e da comunidade em que 

atua. 

Uma das formas que a FACULDADE IBRA utilizará para manter contato e 

valorizar o aluno egresso, será através da participação dos ex-alunos nas semanas 

acadêmicas e outros projetos desenvolvidos pela Instituição. 

Com relação a seus ex-alunos, a FACULDADE IBRA, no cumprimento de 

suas atribuições educacionais, buscará: 

 proporcionar uma base consistente para que os alunos egressos 

possam prosseguir seus estudos em cursos de pós-graduação em nível de 

mestrado e/ou doutorado, bem como contribuir em projetos de pesquisa; 

 manter um cadastro dos egressos dos cursos de graduação 

(presencial e a distância) da FACULDADE IBRA contendo, além dos dados 

pessoais, informações sobre situação profissional e formação acadêmica 

complementar; 

 prestar ao egresso, o devido acompanhamento no sentido de 

ajudar na sua busca por empregabilidade e de verificar no contexto 

sociocultural, a qualidade de seu ensino; 

 manter um programa de contato com os egressos, 

proporcionando-lhes o retorno à FACULDADE IBRA para participar de 

programas de aperfeiçoamento: cursos de extensão e de pós-graduação; 

 aplicar questionários estruturados para obter informações sobre 

o curso realizado, a atuação no mercado de trabalho, dificuldades encontradas 

na profissão, perfil de profissional exigido pelas empresas, interesse em 

realizar outros cursos de graduação e pós-graduação (presencial e a 

distância); 

 promover o contato entre egressos e a comunidade interna; 

 realizar eventos de atualização profissional; 

 possibilitar a discussão de assuntos de interesse profissional e 

promover a educação continuada; e 
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 estimular a criação de associações de egressos (ex-alunos, 

diplomados ou não) nos diversos cursos de graduação (presencial e a 

distância) da FACULDADE IBRA, que se organizarão em estatuto próprio e 

de forma autônoma. 

 
5.12.1 Perfil do egresso e perfil do profissional 

 
A FACULDADE IBRA tem como objetivo que o aluno após a integralização 

do curso contribua na transformação da sociedade com base em valores éticos, 

sociais e ambientais. Na proposta de formação, trabalha-se ao longo do curso as 

competências e habilidades gerais e específicas voltadas para elevar as 

competências técnicas e comportamentais tendo como referencia a construção do 

conhecimento, Habilitades e Atitudes que permitem ao aluno, além de bom 

desempenho profissional buscar cada vez mais a educação continuada. 

Pretendemos focar a atenção nos ex-alunos investigando suas trajetórias 

profissionais, na busca de dados relevantes para melhoria da qualidade do ensino, 

com a atualização dos cursos de graduação, de extensão e de Pós- graduação 

Lato Sensu (presencial e a distância). Prioriazamos em nossos cursos, a formação 

de profissionais que: 

 Sejam capazes de formar opiniões e tomar decisões; 

 Sejam capazes de empreender e implenetar práticas inovadoras; 

 Tenham competências técnicas e políticas em sua área de formação; 

 Apliquem ao longo da vida os princípios éticos, sociais e ambientais; 

 Busquem sempre o conhecimento e informações atualizadas; 

 Sejam comunicativos, tanto na linguagem oral, como na escrita; 

 Usem o raciocínio lógico, para acompanhar a velocidade dos avanços 

tecnológicos. 

A FACULDADE IBRA ministra um ensino superior visando à qualificação 

profissional e à formação cidadã e ética do aluno. O formando deverá ter uma visão 

científica abrangente, estruturada com base em currículo dotado dos fundamentos 

básicos gerais, porém com aprofundamento técnico em sua área de formação 

profissional. 
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O perfil do profissional que a instituição pretende formar é delineado por meio 

da identificação dos seguintes atributos, indispensáveis na pessoa do futuro 

profissional: 

a) Analisar o ambiente interno e externo das organizações, identificando as 

variáveis que afetam o processo da tomada de decisão. 

b) Demonstrar a capacidade de raciocínio lógico, crítico e analítico para 

intervir criativamente em diferentes contextos organizacionais e sociais. 

c) Desenvolver processos de criação, organização, acesso e uso de 

informações que facilitem a gestão do conhecimento nas organizações. 

d) Identificar, analisar, implementar e desenvolver novos negócios. 

e) Desenvolver a capacidade de transferir conhecimentos de vida e das 

experiências cotidianas para o ambiente de trabalho e do seu campo de 

atuação profissional para a aplicação em diferentes contextos, revelando a 

capacidade de gestão de diferentes configurações organizacionais e de 

processos de mudança, apresentando-se como profissional flexível. 

f) Desenvolver a capacidade de expressão e comunicação interpessoal 

necessários ao exercício da profissão. 

g) Apresentar uma postura ética e socialmente responsável na sua atuação 

profissional. 

h) Demonstrar senso de responsabilidade. 

i) Demonstrar capacidade de identificar as próprias potencialidades e 

limitações. 

j) Apresentar capacidade de envolvimento e participação em iniciativas de 

interesse comum. 

k) Revelar preocupação em manter-se atualizado em áreas sujeitas às 

alterações mais frequentes. 

 
 

6. INFRAESTRUTURA 

 
 

6.1 Localização 
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A Faculdade IBRA está localizada à Avenida Gerasa, nº 1447, no bairro 

Bethânia, na cidade de Ipatinga, Minas Gerais. CEP 35.164-056, telefone: (31) 3668- 

7774. 

A Faculdade IBRA oferta seus cursos em prédio próprio, adquirido em 11 de 

janeiro de 2019 conforme Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de 

Bem Imóvel. 

 
6.2 Estrutura Física do IBRA 

 
I. Instalações 

 
As instalações do IBRA foram projetadas para atender a boa qualidade da 

prática pedagógica. Os ambientes são arejados, com iluminação natural e artificial 

adequadas. O dimensionamento dos diversos espaços físicos proporciona conforto, 

atendendo às necessidades de toda comunidade acadêmica. 

O mobiliário, em sua maioria planejado especialmente para otimização dos 

espaços, atende de forma adequada às necessidades dos usuários dos diversos 

setores. 

 
6.3 Espaço físico 

 
O IBRA possui as seguintes instalações: 

 

 
Instalações Quantidade em 2019 

Hall de entrada 1 

Pátio e área de convivência 2 

Salas de aula 10 

Sala da Direção Geral 1 

Sala da Direção Administrativa 1 

Sala da Direção Acadêmica 1 

Sala da Coordenação 4 

Sala para o NDE/CPA 1 
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NEAD 1 

Sala de Tutores 4 

TI 1 

Secretaria 1 

Sala dos professores 1 

Biblioteca 1 

Laboratório de Informática 1 

Laboratório de Licenciatura 1 

Banheiros 8 

Lanchonete/cantina 1 

 

O Hall de entrada da faculdade é amplo, tem 43,14 m², permite o livre trânsito 

de alunos, professores, funcionários e fornecedores com segurança. É bem iluminado 

e sinalizado indicando as outras instalações do prédio. 

O Pátio e a área de convivência, localizados no térreo, permitem o livre acesso 

de seu público de forma confortável. Nessa área estão presentes 5 (cinco) mesas com 

quatro cadeiras cada uma e uma lanchonete/cantina para atender a todos com 

presteza e agilidade. Este setor tem 113,0 m². 

No segundo andar do prédio, primeiro pavimento, existe outro espaço de 

convivência com 30 m². 

 
I. Salas de Aula 

 
 

A faculdade possui 10 (dez) salas de aula amplas, arejadas, ventiladas, com 

boa iluminação natural e artificial. Oito salas de aula têm ar condicionado de acordo 

com seu tamanho. Nas salas maiores existem dois aparelhos de ar condicionado. 

As Salas de Aula comportam, confortavelmente, 40 a 50 alunos. São espaços 

que variam de 30,0 a 65,0 m². 

As Salas de Aula têm dimensões variadas como se segue: 
 

Salas de Aula Dimensões (m²) Localização 

1 34,95 Térreo 

2 32,30 Térreo 



142 

 

 

 

3 31,50 Primeiro pavimento 

4 53,20 Primeiro pavimento 

5 30,00 Primeiro pavimento 

6 31,50 Primeiro pavimento 

7 35,55 Segundo pavimento 

8 65,00 Segundo pavimento 

9 30,00 Terceiro pavimento 

10 62,00 Terceiro pavimento 

 
 

 

Todas as salas de aula são dotadas de quadro branco, data show instalado 

no teto e tela para projeção, carteiras confortáveis para os alunos, mesa e cadeira 

para o professor. 

No projeto de expansão do prédio é previsto a construção de mais dois 

pavimentos com a implantação de pelo menos mais 8 (oito) salas de aula, uma sala 

exclusiva para auditório e mais três banheiros, um feminino, um masculino e um 

adaptado. 

Ainda como projeto de expansão, o IBRA contará com a instalação de 

elevador/plataforma até o primeiro pavimento e, a partir do fim de 2020, até o segundo 

pavimento. Em 2021 o elevador/plataforma irá até o terceiro pavimento. 

Como o projeto de expansão é ainda maior (construir mais dois pavimentos) 

o elevador/plataforma acessará esses futuros pavimentos 

O IBRA, no ano de 2019, loca auditórios para seus eventos e, a partir do 

próximo ano e, até o tempo de vigência deste PDI, um auditório com capacidade 

para 150 pessoas será construído. Esse auditório terá aparelhagem de som com mesa 

e amplificador, dois microfones, quatro caixas de som, aparelho de DVD, computador, 

data show, telão para projeção, 30 longarinas com 5 lugares cada, divididas em duas 

fileiras de 15 longarinas deixando um espaço de 2m no corredor (entre elas) e de 1m 

entre cada fileira e a parede. 

O auditório do IBRA será bem arejado, terá iluminação natural e artificial e 

contará com dois aparelhos de ar condicionado para tornar o ambiente agradável e 

confortável. 
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II. Salas Administrativas 

 
 

As Salas das Direções Geral, Administrativa, Acadêmica, da Coordenação, da 

Secretaria, bem como o Laboratório de Informática e a Biblioteca estão localizadas no 

andar térreo para melhor atender os alunos. 

As Salas das Direções Administrativa e Acadêmica são separadas por 

divisória e têm as mesmas dimensões, 8,96 m². Possuem mesa, armário e cadeiras 

para os diretores e para quem os procuram. Essas salas dividem espaço com a 

Secretaria por facilidade na logística desses três ambientes. Separam as Salas das 

Direções Administrativa e Acadêmica da Secretaria, divisórias de meia parede 

compacta e a outra metade de vidro para melhor visualização e comunicação mais 

rápida com a Secretaria. 

A Secretaria e as Salas das Direções Administrativa e Acadêmica são 

refrigeradas, perfeitamente, pelo mesmo aparelho de ar condicionado. Esse ambiente 

possui, ainda, um banheiro privativo. 

A Sala onde funcionam a Secretaria e as Direções Administrativa e 

Acadêmica tem 54,10 m². 

A Sala da Direção Geral tem 7 m². É equipada com ar condicionado, mobiliário 

de escritório (mesa em “L”, armário, uma Cadeira Presidente para o Diretor Geral e 

duas cadeiras para quem o visitar. 

A Sala da Coordenação tem 10,5 m². É equipada com ar condicionado, mesa 

e cadeira para a coordenadora, cinco cadeiras para professores ou alunos, 

computador e impressora, mesa para reuniões com grupos pequenos de professores 

e alunos e um armário. 

A Sala dos Professores é um espaço preparado para descanso, estudo, 

reuniões, preparação de aulas e maior interação entre os docentes do IBRA. Essa 

sala possui 32,85 m² e é guarnecida com dois ventiladores de teto, janela grande, 

iluminação natural e artificial, um aparelho de TV de 42 polegadas, duas mesas com 

8 cadeiras, sofá para três lugares, geladeira, armário com 12 escaninhos com cadeado 

e chave disponibilizados pela faculdade, armário com duas portas de correr, dois 

computadores, uma impressora, um banheiro privativo. 
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No primeiro pavimento existe uma sala de 12,54 m² destinada ao Núcleo 

Docente Estruturante, NDE e a Comissão Própria de Avaliação, CPA. Esta sala é 

guarnecida com uma mesa redonda com seis cadeiras, um computador e ar 

condicionado. 

 
III. Instalações Sanitárias 

 
 

O IBRA possui, ao todo, 8 (oito) banheiros, dos quais, 6 (seis) são para 

atendimento aos alunos, um na sala dos professores e um no espaço da secretaria. 

Os 6 (seis) banheiros para os alunos estão divididos da seguinte forma: dois 

banheiros masculinos, dois banheiros femininos e dois banheiros adaptados. 

Os banheiros masculinos possuem um mictório, dois sanitários posicionados 

em espaços reservados de 87 cm, separados por granito, duas pias lavatórios, 

saboneteira, papeleiros e espelho. 

Os banheiros femininos possuem três sanitários posicionados em espaços 

reservados de 87 cm, separados por granito, duas pias lavatórios com saboneteira, 

papeleiros e espelho. 

Os dois banheiros adaptados têm instalações sanitárias próprias para 

atendimento de cadeirante e pessoas com mobilidade reduzida. Possuem, também, 

barras fixas ao lado do sanitário para maior segurança. 

Os banheiros estão posicionados no térreo e no primeiro pavimento. Possuem 

as seguintes dimensões: Banheiro feminino 7,84 m², banheiro masculino 5,88 m² e os 

banheiros adaptados 5,04 m². 

Com o plano de expansão do prédio, construção de mais dois pavimentos, 

estão previstos a construção de mais 6 (seis) instalações sanitárias, três em cada 

pavimento, nos mesmos moldes dos já existentes. 

 
IV. Laboratório de Informática 

 
 

O laboratório de informática tem 28 m². Está equipado com 21 computadores, 

40 cadeiras, mesa e cadeira para o professor, quadro branco para 
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exposição do conteúdo, aparelho de data show instalado no teto, tela para projeção 

e quadro de avisos e ar condicionado. 

Cada computador pode ser usado por até dois alunos sem comprometer o 

conforto dos mesmos. A capacidade do laboratório de informática é de 40 alunos por 

aula, 2 alunos para cada computador. 

Os 21 computadores – hardwares – têm a seguinte configuração: Intel Core 2 

Duo, 2,93 GHz e 4G RAM com 80G de disco de armazenamento. O software é 

Microsoft Office 2007, Adobe Acrobat, Google Chrome. 

O laboratório de informática está localizado no térreo, portanto, seu acesso é 

facilitado para pessoas com necessidades especiais. 

O laboratório de informática tem suas normas regidas por resolução própria e 

conta com plano de atualização periódico e técnicos especializados. 

O horário de funcionamento do Laboratório de Informática é de 17h30 às 22h, 

de segunda a sexta-feira. Esse horário será aumentado a medida da realização do 

plano de expansão do IBRA e autorização e funcionamento de novos cursos. 

 
6.3.IV.1 Acesso dos alunos a equipamentos de informática 

 
 

O IBRA disponibiliza recursos de informática aos seus discentes em 

laboratório de informática, na Biblioteca e por meio de roteadores wireless distribuídos 

pelo prédio para uso da internet por meio de login e senha. Os recursos de hardware 

e software são implementados de acordo com as necessidades de cada curso. 

O acesso dos alunos aos laboratórios e à Biblioteca também ocorre fora dos 

horários de aulas, com acompanhamento de responsáveis pelos mesmos. 

 
6.3.IV.2Recursos de Tecnologia de Informação e Comunicação (TICs) 

 
 

As tecnologias da informação ou tecnologias da informação e comunicação 

(TICs) são o resultado da fusão de três vertentes técnicas: a informática, as 

telecomunicações e as mídias eletrônicas. 
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As TICs são tecnologias da inteligência, por serem novas ferramentas 

cognitivas que possibilitam um salto qualitativo em nossas possibilidades de raciocínio 

e apreensão de conhecimento. 

No cotidiano, a integração das TICs criou novas formas de interação entre 

as pessoas, que implicaram no redimensionamento das funções e dos papéis sociais. 

As relações sociais passaram a ser mediadas pelo computador, independentes de 

espaço e tempo definidos. 

A facilidade de acesso às redes, tendem a tornar a gerar mais autonomia, 

As TICs criaram no meio educacional um encantamento em relação aos 

conceitos de espaço e distância, como as redes eletrônicas e o computador ou 

telefone celular, que nos proporcionam ter em nossas mãos o que antes estava a 

quilômetros de distância. 

O computador interligado a internet extrapola todos os limites da evolução 

tecnológica ocorrida até então, pois rompe com as características tradicionais dos 

meios de comunicação em massa inventados até o presente momento. 

O IBRA acredita que enquanto o rádio, o cinema, a imprensa e a televisão são 

elementos considerados unidirecionais, ou seja, são meios de comunicação em que a 

mensagem faz um único percurso, do emissor ao receptor, os sistemas de 

comunicação que estão interligados à internet propiciam aos usuários que ambos, 

emissor e receptor interfiram na mensagem. 

O IBRA não pode abster-se dos recursos das TICs, por este motivo, houve a 

necessidade do IBRA rever o seu PDI e PPC, reconhecendo de forma crítica e 

adequada a presença das tecnologias na vivência do estudante fora do contexto 

escolar. 

A utilização dos recursos das TICs no processo ensino-aprendizagem poderá 

contribuir para que os estudantes superem as dificuldades de aprendizagem e 

internalizem o conteúdo ensinado. 

Contudo, necessário salientar que os recursos das TICs não substituem os 

professores, ao contrário, facilita a comunicação entre professor e aluno diminuindo 

e até anulando a distância entre eles. 

As TICs permitem a transição do papel professor, de único detentor do saber 

para mediador no processo de formação possibilitando ao estudante, adoção de 
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condutas mais ativas de modo que coautoria, pró-atividade e colaboração são 

aspectos centrais. 

O IBRA defende que a utilização de recursos tecnológicos no processo de 

ensino, é cada vez mais necessária, pois torna a aula mais atrativa, proporcionando 

aos alunos uma forma diferenciada de ensino. 

A forma de ensinar e aprender podem ser beneficiados por essas tecnologias, 

como por exemplo, a Internet, que traz uma diversidade de informações, mídias e 

softwares, que auxiliam nessa aprendizagem. 

A Rede Internacional de Computadores, popularmente mais conhecida como 

Internet, impulsionou as TICs no âmbito educacional. No IBRA, recursos como 

Datashow, computadores, aparelhos de DVDs e televisores são utilizados nas aulas 

além do acesso livre a internet por meio de login e senha. 

Em todos os ambientes do IBRA existem roteadores para ampliação do sinal 

da internet sem fio, wireless. 

Além disto frisa-se que as novas tecnologias de comunicação como as mídias 

sociais, facebook, instagram, etc são cada vez mais utilizadas. 

Com o emprego de comunicação via Skype e aplicativos do tipo WhatsApp a 

comunicação tornou-se ainda mais facilitada. 

 
6.3.IV.3 Infraestrutura tecnológica. Exclusivo para IES que proveem em seu PDI 

a adoção de metodologia baseada em recursos da internet 

 

O IBRA possui uma sala ampla, 30m² no segundo pavimento, preparada e 

equipada com toda estrutura física e tecnológica para adoção de metodologia 

baseada em recursos da internet. 

Essa sala possui estruturas com isolamento acústico e iluminação própria 

bem como toda a aparelhagem para filmagem, gravação e transmissão de conteúdos 

que serão disponibilizados aos alunos. 

A estrutura para adoção de metodologias baseadas em recursos da internet 

já é usada pelo IBRA para transmissão de conhecimentos e estão à disposição do seu 

corpo discente. 

Destaca-se gravações de aulas de Libras e outras tecnologias pedagógicas 

em mídias digitais e disponibilizados aos alunos. 
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6.4. Laboratório de Licenciatura 

 
O Laboratório de Licenciatura do IBRA está localizado no primeiro pavimento. 

É uma sala ampla, 48 m², arejada, bem ventilada, com iluminação natural e artificial. 

Tem aparelho de ar condicionado compatível com sua área. 

Nesse laboratório, práticas de ensino próprias do ensino do curso de 

Pedagogia são executadas, além de estrutura para a Brinquedoteca que é uma área 

que se instrui os alunos a técnica de “ensinar brincando”. 

Nesse laboratório os docentes responsáveis incentivam seus alunos a porem 

em prática suas criatividades e, desta forma, passam a valorizar as atividades lúdicas 

 
 

6.5. Biblioteca 

 
A Biblioteca do IBRA está implantada em uma sala de 52 m². 

Em seu espaço existem oito computadores com as mesmas configurações 

dos computadores do Laboratório de Informática distribuídos para estudos individuais, 

três mesas grandes com capacidade para oito pessoas cada, uma sala ampla para 

orientação de alunos com capacidade para seis pessoas confortavelmente, um 

armário com dezesseis escaninhos, um gabinete da biblioteconomista com um 

computador e impressora, trinta e duas cadeiras. 

 
6.5.1 Biblioteconomista Responsável 

 
 

Marluce Balbino de Souza Barbosa 

CRB 394 – 12ª Região 

CPF: 007.901.077-67 

 
 

6.5.2 Acervo 
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O acervo da Biblioteca está alinhado com a Proposta Pedagógica da 

Instituição, atendendo as necessidades básicas dos cursos existentes ou previstos, 

atualizando-se permanentemente e oferecendo serviços pertinentes a todos os 

segmentos da comunidade escolar. 

O acervo da Biblioteca é formado por livros, periódicos, publicações seriadas, 

fitas cassetes, CDs, DVDs, jornais, normas técnicas. A aquisição de livros, periódicos 

e multimídias será realizada constantemente, por indicação dos professores, por 

solicitação da coordenadoria e da equipe da Biblioteca, em razão de novas edições 

ou para atualização dos temas objeto de estudos. 

Toda bibliografia básica e complementar encontra-se a disposição dos 

discentes em quantidade suficiente para consulta. 

A biblioteca está estrategicamente localizada no térreo, facilitando assim o 

acesso a toda comunidade acadêmica e evitando as barreiras arquitetônicas para o 

acesso das pessoas com deficiência. 

Do espaço total da Biblioteca, 38 m² estão equipados com estantes com 

prateleiras em móvel planejado para armazenamento das obras. Esta área tem 

iluminação adequada (natural e artificial) e controle de umidade correta. Os livros 

estão distribuídos em 5 estantes com estrutura de armazenagem bilateral. Os 

periódicos são distribuídos em 1 estante de uma face apropriadas para armazenagem 

dos mesmos. 

A comunidade acadêmica tem acesso a consulta de títulos existentes no 

acervo por meio de um terminal de consultas existentes dentro da biblioteca, podendo 

ser realizada tais consultas por diversos critérios de pesquisas tais como: título, autor, 

assunto etc. 

O IBRA conta ainda com uma Biblioteca Virtual (Minha Biblioteca) assinada, 

onde todos os docentes, discentes e técnicos administrativos tem total acesso aos 

títulos disponibilizados por dezoito Editoras, facilitando a leitura e o acesso online dos 

títulos. 

 
6.5.3 Periódicos Especializados 
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A Produção bibliográfica nacional e internacional está em franca expansão por 

meio das tecnologias disponíveis e os periódicos especializados são um dos grandes 

responsáveis por isso, então, a Biblioteca, se propõe a possuir conteúdo informacional 

dos melhores periódicos nas áreas de ensino da Instituição. 

A Biblioteca do IBRA conta com os seguintes periódicos disponíveis aos 

alunos e professores do curso de Licenciatura em Educação Especial: 

 Ciência e Cultura 
http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0009- 
6725&lng=pt&nrm=iso 

 

 INEP (BIBLIOTECA DIGITAL) 
http://bve.cibec.inep.gov.br/web/guest/home 

 

 Olhar de Professor 
http://www.anped.org.br/rbe/assinatura 

 

 Reflexão e ação 
http://online.unisc.br/seer/index.php/reflex 

 

 Revista Retratos da Escola 
http://www.esforce.org.br/index.php/semestral/issue/current 

 

 Ágora (PPGTP/UFRJ): UFES 
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=1516-1498&script=sci_issues 

 

 Avaliação (UNICAMP) 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=1414- 
4077&lng=pt&nrm=iso 

 

 Cadernos da Letras Português/Inglês: UFSCAR http://www.cadernosdaLetras 
Português/Inglês.ufscar.br/index.php/cp/issue/archive 

 

 Cadernos de História da Educação: UFU (UFU. Impresso) 
http://www.seer.ufu.br/index.php/che/issue/archive 

 

 Cadernos de Pesquisa: FCC (Fundação Carlos Chagas. Impresso) 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=0100- 
1574&lng=pt&nrm=iso 

 

 Cadernos de PsicoLetras Português/Inglês: UNIFIEO 
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_issues&pid=1676- 
1049&lng=pt&nrm=iso 

 

 Ciência e Educação: UNESP (UNESP. Impresso) 

http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0009-
http://bve.cibec.inep.gov.br/web/guest/home
http://www.anped.org.br/rbe/assinatura
http://online.unisc.br/seer/index.php/reflex
http://www.esforce.org.br/index.php/semestral/issue/current
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=1516-1498&script=sci_issues
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=1414-
http://www.seer.ufu.br/index.php/che/issue/archive
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=0100-
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_issues&pid=1676-
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http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=1516- 
7313&lng=pt&nrm=iso 

 

 Computers and Education: Elsevier 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03601315 

 

 Educação & Sociedade: UNICAMP (Impresso) 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=0101- 
7330&lng=pt&nrm=iso 

 

 Educação e Filosofia: IFILO/UFU (Online) 
http://www.seer.ufu.br/index.php/EducacaoFilosofia/issue/archive 

 

 Educação e Pesquisa: FEUSP (USP. Impresso) 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=1517- 
9702&lng=pt&nrm=iso 

 

 Educação e Realidade: UFGRS 
http://seer.ufrgs.br/index.php/educacaoerealidade/issue/archive 

 

 Educação em Revista: UFMG (UFMG. Impresso) 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=0102- 
4698&lng=pt&nrm=iso 

 

 Ensaio: Fundação Cesgranrio. Impresso 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=0104- 
4036&lng=pt&nrm=iso 

 

 Investigações em Ensino de Ciências: UFRGS (UFRGS. Impresso) 
http://www.if.ufrgs.br/ienci/ 

 

 ETD. Educação Temática Digital: UNICAMP 
http://www.fae.unicamp.br/revista/index.php/etd/issue/archive 

 

 Perspectiva (UFSC) 
http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/perspectiva/issue/archive 

 

 Práxis Educativa; UEPG (UEPG. Online) 
http://www.revistas2.uepg.br/index.php/praxiseducativa/issue/archive 

 

 Pró-Posições: UNICAMP. (Online) 
http://mail.fae.unicamp.br/~proposicoes/edicoes/home66.html 

 

 Revista Brasileira de Educação: ANPED (Impresso) 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=1413- 
2478&lng=pt&nrm=iso 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=1516-
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03601315
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=0101-
http://www.seer.ufu.br/index.php/EducacaoFilosofia/issue/archive
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=1517-
http://seer.ufrgs.br/index.php/educacaoerealidade/issue/archive
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=0102-
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=0104-
http://www.if.ufrgs.br/ienci/
http://www.fae.unicamp.br/revista/index.php/etd/issue/archive
http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/perspectiva/issue/archive
http://www.revistas2.uepg.br/index.php/praxiseducativa/issue/archive
http://mail.fae.unicamp.br/~proposicoes/edicoes/home66.html
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=1413-
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 Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento Regional: UNITAL 
http://www.rbgdr.net/revista/index.php/rbgdr 

 

 Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências: IF/USP 
http://www.cienciamao.if.usp.br/tudo/index.php?midia=rab 

 

 Revista Brasileira de Política e Administração da Educação: ANPAE 
http://www.anpae.org.br/website/publicacoes/revista-da-anpae 

 

 Revista Científica eletrônica de Letras Português/Inglês: FAEG 
http://www.revista.inf.br/Letras Português/Inglês/ 

 

 Revista de Educação Pública: UFMT 
http://www.ie.ufmt.br/revista/ 

 

 Revista Diálogo Educacional: PUCPR 
http://www2.pucpr.br/reol/index.php/DIALOGO?dd99=olds 

 

 Revista Educação em Questão :UFRN. (Impresso) 
http://www.revistaeduquestao.educ.ufrn.br/colecaocompleta.htm 

 

 Revista Educação: EdiPUCRS. (Online) 
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/faced/issue/archive 

 
1.5.4 PLANO DE ATUALIZAÇÃO DO ACERVO ACADÊMICO 

 
 

O Plano de Atualização e Expansão do Acervo (Livros e Periódicos) se 

pavimenta, em um primeiro momento, a partir da Coordenação dos Cursos – que 

representa o elo entre a Biblioteca e os demais membros do corpo docente e do 

NDE (Núcleo Docente Estruturante). 

• Semestralmente o Coordenador de Curso, em reunião com o corpo docente 

para fins de modificações necessárias no Plano de Ensino, traz para as 

discussões também a questão dos Títulos que compõem às Bibliografias – 

Básica e Complementar: se continuam pertinentes e, detectando-se alguma 

necessidade de modificação, quais serão adotados como substituição. Nesta 

mesma linha também são aferidos os Títulos de Periódicos. Este ponto pode 

ser analisado como uma consequência da inferência no Plano de Ensino, que 

tem sua sustentação embasada nos conteúdos advindos dos Títulos das 

Bibliografias e dos Periódicos. 

http://www.rbgdr.net/revista/index.php/rbgdr
http://www.cienciamao.if.usp.br/tudo/index.php?midia=rab
http://www.anpae.org.br/website/publicacoes/revista-da-anpae
http://www.revista.inf.br/Letras
http://www.ie.ufmt.br/revista/
http://www2.pucpr.br/reol/index.php/DIALOGO?dd99=olds
http://www.revistaeduquestao.educ.ufrn.br/colecaocompleta.htm
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/faced/issue/archive
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•Também, quando da criação de uma nova Disciplina devido à implantação de 

nova Matriz Curricular. É da competência dos docentes indicar a Bibliografia - 

procurando, se possível, se valer de Títulos já existentes no Acervo. Bem como 

apontar publicação semelhante no caso de Obras esgotadas. Nossos Planos 

de Ensino atenderam a demanda conforme estabelecido no Relatório de 

adequação da Bibliografia Básica e Complementar de cada curso, conforme 

estabelecido pelo NDE. 

 
a) A Bibliotecária, como Gestora da Unidade de Informação, tem um constante 

diálogo com a Comunidade Acadêmica - no que compete suas necessidades 

informacionais. Assim, as observações feitas neste processo são um 

importante item na seleção de novos Títulos para o Acervo – seja para suprir 

o que falta, ou complementar o que existe, mas não atende a contendo 

(duplicação de Títulos). 

b) Um exemplo concreto são os graduandos em realização de TCC (Trabalho de 

Conclusão de Curso): por vezes o Tema de investigação do Trabalho não 

possui no Acervo uma Obra específica – e sim Obras que o analisam de forma 

geral (e, consequentemente, de maneira mais superficial). 

c) Neste diálogo com a Comunidade Acadêmica consideram-se também as 

sugestões dadas pelo corpo docente – um importante canal para 

aperfeiçoamento do Acervo, devido a sua vida Acadêmica (inclusive a visão 

advinda de outras Instituições em que atuam) e Propriedade em sua área – 

discente e funcionários administrativos. 

d) Atualização necessária a partir de mudança de Legislação: Diretriz 

rigorosamente observada tendo em vista o impacto desta ação na formação do 

corpo discente e Missão da IBRA, de formação integral das pessoas, 

oferecendo educação de excelência com compromisso social. 

e) Aquisições, por Doação, de Livros e Periódicos de interesse da Biblioteca. 

Importante Diretriz, principalmente no que se refere às publicações não 

comercializadas e as governamentais. 

O plano de atualização do acervo encontra-se institucionalizado na IES. 
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6.6 INFRAESTRUTURA DE SEGURANÇA 
 

No IBRA existirá o trabalho contínuo de Prevenção de Acidentes que realizará 

reuniões periódicas para a análise, discussão e acompanhamento das medidas de 

segurança necessária e a Brigada de Incêndio. 

A IES participará do PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) 

e do PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). 

As instalações contam com sistemas de segurança contra roubos, sensores, 

alarmes e vigias 24 horas por dia. 

 
6.7 PLANO DE EXPANSÃO DO IBRA 

 
O IBRA está sempre atenta às necessidades de todos que estão envolvidos em 

seu contexto, alunos, professores, funcionários técnico-administrativos, fornecedores. 

Uma das estratégias que o IBRA se beneficia para adequar seu espaço físico e 

melhorar o ambiente acadêmico é o Relatório exarado pela Comissão Própria de 

Avaliação, CPA. 

Com base nesse Relatório, nas reclamações colhidas pelo setor de Ouvidoria 

e na sensibilidade de seus professores, corpo diretivo e funcionários técnico- 

administrativos a Faculdade IBRA pretende: 

 
1 – Instalar elevador/plataforma elevatória do térreo para o primeiro pavimento; 

2 – Melhorar de forma contínua e constante o acervo da Biblioteca, bem como seu 

espaço físico; 

3 – Ampliar a cantina para atender um número maior de pessoas de acordo com os 

novos cursos que a faculdade for autorizada a ofertar; 

4 – Instalar ar condicionado na sala dos professores; 

5 – Instalar ar condicionado nas duas únicas Salas de Aula que ainda não possuem; 

6 – Aumentar seu espaço físico com a construção de mais dois pavimentos; 

7 – Instalar ambulatório para 150 lugares; 

8 – Criar mais 8 (oito) Salas de Aula; 

9 – Construir mais 6 (seis) banheiros; 

10 – Ampliar as Salas Administrativas, Acadêmicas, Secretaria e da Coordenação de 

Cursos. 
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6.7.1 Manutenção e Conservação da Infraestrutura Física 

 
Com respeito à manutenção e conservação das instalações físicas, visando a 

uma utilização que seja simultaneamente de qualidade, ordeira, e satisfatória dos 

laboratórios a Faculdade Instituto Brasil de Ensino – IBRA estabeleceu um conjunto 

de orientações abaixo enunciadas. Desnecessário dizer, que para qualquer norma 

funcionar tem de haver bom senso e civismo, tanto da parte de quem as cumpre como 

de quem as aplica. 

A manutenção e conservação dos laboratórios incluem os laboratórios de 

ensino de graduação e os laboratórios de pesquisa, sendo executada por funcionários 

dos próprios cursos ou por pessoal especializado ou treinado para exercer estas 

funções. 

A coordenação da manutenção e conservação das instalações fica a cargo do 

supervisor de cada laboratório, uma vez que, haverá supervisores para cada 

laboratório ou instalação ou grupos de laboratórios definidos pela administração. 

Os procedimentos de manutenção são divididos em 3 grupos: manutenção 

preventiva, manutenção corretiva e manutenção de emergência, e incluem as 

atividades de: 

 Substituição de peças ainda em condições de uso ou funcionamento cujo 

tempo de uso esteja próximo ao final do tempo de vida útil; 

 As reformas de instalações e equipamentos de forma a minimizar a 

probabilidade da ocorrência de incidentes e interrupções nas rotinas de 

trabalho; 

 As reformas necessárias à implementação de novas atividades; 

 As reformas necessárias para a ampliação e/ou aumento da capacidade 

das atividades já existentes; 

 Os consertos e reformas necessárias após a ocorrência de acidentes e/ou 

incidentes; 

 Reformas que atendem a minimização e/ou eliminação de riscos de 

acidentes de alta ou altíssima probabilidade. 
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Com vistas a uma utilização que seja simultaneamente de qualidade, ordeira, 

e satisfatória dos laboratórios, a mantenedora estabeleceu um conjunto de 

orientações abaixo enunciadas. 

A manutenção e conservação dos laboratórios a serem utilizados pelos 

professores e alunos do curso serão executadas por funcionários da própria 

instituição, bem como por pessoal especializado ou treinado, dependendo do serviço 

a ser executado. Os procedimentos de manutenção serão divididos em três grupos: 

manutenção preventiva, manutenção corretiva e manutenção de emergência. 

Os procedimentos de manutenção incluem as atividades de substituição de 

peças ainda em condições de uso ou funcionamento cujo tempo de uso esteja próximo 

ao final do tempo de vida útil, e consertos e reformas necessárias após a ocorrência 

de acidentes e/ou incidentes. 

Os responsáveis providenciarão a manutenção preventiva e corretiva, bem 

como a expansão e atualização sempre que houver necessidade, evitando assim que 

os laboratórios se tornem obsoletos. O plano de expansão e atualização abrangerá as 

seguintes funções: 

 Administrar a utilização dos equipamentos de uso comunitário e reorganizar os 

itens de consumo e produtos periodicamente; 

 Analisar mudanças e melhorias realizadas nos softwares adquiridos e efetuar 

divulgação através de documentos, palestras e cursos; 

 Apoiar os usuários na utilização dos equipamentos e das ferramentas 

existentes na instituição; 

 Elaborar projeto de instalação de máquinas e equipamentos de processamento 

de dados e das redes de comunicação de dados; 

 Especificar e acompanhar o processo de compra de equipamentos de 

informática, de softwares e demais equipamentos necessários aos laboratórios 

específicos; 

 Instalar, acompanhar e controlar a performance dos equipamentos e das redes 

de comunicação de dados; 

 Planejar e implantar rotinas que melhorem a operação e segurança no uso dos 

equipamentos; 
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 Planejar e ministrar cursos internos sobre utilização de recursos 

computacionais e dos demais equipamentos. 

 
6.7.2 Manutenção e Conservação dos Equipamentos 

 
Com vistas a uma utilização que seja simultaneamente de qualidade, ordeira, 

e satisfatória dos laboratórios, a mantenedora estabeleceu um conjunto de 

orientações abaixo enunciadas. 

A manutenção e conservação dos laboratórios a serem utilizados pelos 

professores e alunos do curso serão executadas por funcionários da própria 

instituição, bem como por pessoal especializado ou treinado, dependendo do serviço 

a ser executado. Os procedimentos de manutenção serão divididos em três grupos: 

manutenção preventiva, manutenção corretiva e manutenção de emergência. 

Os procedimentos de manutenção incluem as atividades de substituição de 

peças ainda em condições de uso ou funcionamento cujo tempo de uso esteja próximo 

ao final do tempo de vida útil, e consertos e reformas necessárias após a ocorrência 

de acidentes e/ou incidentes. 

Os responsáveis providenciarão a manutenção preventiva e corretiva, bem 

como a expansão e atualização sempre que houver necessidade, evitando assim que 

os laboratórios se tornem obsoletos. O plano de expansão e atualização abrangerá as 

seguintes funções: 

• administrar a utilização dos equipamentos de uso comunitário e 

reorganizar os itens de consumo e produtos periodicamente; 

• analisar mudanças e melhorias realizadas nos softwares adquiridos e 

efetuar divulgação através de documentos, palestras e cursos; 

• apoiar os usuários na utilização dos equipamentos e das ferramentas 

existentes na instituição; 

• elaborar projeto de instalação de máquinas e equipamentos de 

processamento de dados e das redes de comunicação de dados; 

• especificar e acompanhar o processo de compra de equipamentos de 

informática, de softwares e demais equipamentos necessários aos laboratórios 

específicos; 
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• instalar, acompanhar e controlar a performance dos equipamentos e 

das redes de comunicação de dados; 

• planejar e implantar rotinas que melhorem a operação e segurança no 

uso dos equipamentos; 

• planejar e ministrar cursos internos sobre utilização de recursos 

computacionais e dos demais equipamentos. 

 
6.8 Recursos Audiovisuais 

 
A Faculdade IBRA tem, em sua infraestrutura de apoio pedagógico, a grande 

alavanca para a realização de aulas, reuniões e eventos na Instituição. A constante 

aquisição de aparelhos audiovisuais, principalmente os mais utilizados em sala de 

aula, irá facilitar o fazer pedagógico. 

Objetivando que as atividades acadêmicas sejam desenvolvidas a partir do 

uso de modernas metodologias de ensino, os docentes terão à sua disposição os 

recursos multimídia necessários, podendo utilizá-los nas salas de aulas e demais 

ambientes, conforme o caso. 

Os equipamentos audiovisuais e multimídia existentes na Faculdade IBRA são 

previstos segundo o cronograma de aquisição apresentado a seguir, e serão 

suficientes para atender a demanda dos cursos ofertados. 

Objetivo - A IBRA coloca à disposição de professores e alunos os recursos 

audiovisuais necessários às atividades acadêmicas, tais como projetores, 

computadores, impressoras, som, televisores, DVD. 

Dias e Horário de Funcionamento: 

O funcionamento dos recursos de audiovisuais se dará de acordo com os dias 

letivos disponibilizados no calendário acadêmico, nos seguintes horários: 

De segunda à sexta-feira: 

08h às 22h30 

Aos sábados: se figurarem no calendário acadêmico como dia letivo, os 

recursos podem ser usados se assim solicitados antecipadamente pelos professores 

ou coordenadores nos horários por eles marcados. 

 
7. ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 



159 

 

 

 
 

7.1 Acessibilidade Física, Pedagógica, Atitudinal e das Comunicações 

 
A FACULDADE IBRA apresenta plenas condições de acesso e garante a 

acessibilidade física para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, transtornos 

de conduta e altas habilidades/superdotação, 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. 

Da mesma forma, a FACULDADE IBRA apresenta plenas condições de 

acesso e garante a acessibilidade pedagógica, atitudinal e das comunicações para 

pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, transtornos de conduta e altas 

habilidades/superdotação, 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. 

A finalidade primeira da educação deve ser a de garantir o acesso ao 

conhecimento a todas as pessoas, independente da raça, credo, orientação sexual, 

deficiência de alguma forma ou diferencial cognitivo, sendo compromisso daqueles 

que detêm o conhecimento, envidar esforços no sentido de minimizar a exclusão 

social, a pobreza, a violência, o analfabetismo, a fome e as enfermidades. 

A inclusão não pode ser concebida apenas como a inserção da pessoa 

portadora de deficiência ou diferencial cognitivo num estabelecimento de ensino, 

mas proporcionar-lhe condições de aquisição do conhecimento e participação ativa do 

processo educacional, prevendo recursos e serviço de apoio especializado para que 

o estudante tenha condições de integrar-se na sociedade e ingressar no mundo do 

trabalho de acordo com suas possibilidades, razão pela qual a Faculdade inclui em 

seu PDI, além das condições de acessibilidade, o atendimento aos alunos com 

deficiência visual e auditiva, o atendimento individualizado de acordo com as suas 

peculiaridades, através do Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE). 

Aos alunos com deficiência visual, caso tenha ingressantes com estas 

necessidades, a instituição deve prover as condições necessárias para o bom 

aprendizado do aluno, tais como acervo bibliográfico básico em braile, máquina de 
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datilografia Braille, impressora Braille acoplada a computador, sistema de síntese de 

voz, lupas, réguas de leitura. 

Aos alunos com deficiência auditiva, a instituição deverá proporcionar além de 

capacitação em LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) para todos os professores, 

intérprete em LIBRAS, principalmente em períodos de realização de provas, para 

complementar a avaliação escrita quando o aluno não conseguir expressar o seu 

real conhecimento, bem como orientação aos professores para que valorizem o 

conteúdo semântico e conheçam as especificidades linguísticas do aluno com 

deficiência auditiva. 

 
7.2 Adaptabilidade para Pessoas com Mobilidade Reduzida 

 
Para atender a pessoas com deficiências ou mobilidade reduzida, a 

FACULDADE IBRA providenciará as seguintes características em suas instalações, 

segundo a Lei Nº 10.098 de 19 de dezembro de 2000 (Acessibilidade) e a Associação 

Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, segundo a NBR 9050: 

 eliminação de barreiras arquitetônicas para circulação do estudante permitindo 

o acesso aos espaços de uso coletivo - vias públicas, estacionamentos, 

parques, etc. (Capítulo II, Art. 3); 

 reserva de vagas em estacionamentos nas proximidades das unidades de 

serviços (Capítulo IV, Arts. 7 e 11, Parágrafo Único), e sinalização com o 

Símbolo Internacional de Acesso (Lei nº 7405); 

 disponibilização de rampas com corrimãos e elevadores, facilitando a 

circulação de cadeira de rodas e as pessoas com deficiências ou mobilidade 

reduzida (Capítulo II, Art. 5); 

 adaptação de portas e banheiros com espaço suficiente para permitir o acesso 

de cadeira de rodas (Capítulo II, Art. 6); 

 disponibilização de barras de apoio nas paredes dos banheiros (Capítulo II, Art. 

6); 

 os edifícios deverão dispor, pelo menos, de um banheiro acessível, distribuindo-

se seus equipamentos e acessórios de maneira que possam ser utilizados por 

pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida (Capítulo IV, 

Art.11, IV); 
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 instalação de lavabos, bebedouros em altura acessível aos usuários de cadeira 

de rodas (Capítulo I, Art. 2, Parágrafo III, V); 

 ajudas técnicas: qualquer elemento que facilite a autonomia pessoal ou 

possibilite o acesso e o uso de meio físico (Capítulo I, Art.2, Parágrafo III, VI); 

 Uso do Símbolo Internacional de Acesso afixada em local visível ao público, 

sendo utilizada principalmente nos seguintes locais, quando acessíveis: a) 

entradas; b) áreas e vagas de estacionamento de veículos; c) áreas acessíveis 

de embarque/desembarque; d) sanitários e) áreas de assistência para resgate, 

áreas de refúgio, saídas de emergência; f) áreas reservadas para pessoas em 

cadeira de rodas; g) equipamentos exclusivos para o uso de pessoas portadoras 

de deficiência (Associação Brasileira de Normas Técnicas 

- ABNT, segundo a NBR 9050). 

 
 

7.3 Adaptabilidade para Pessoas com Deficiência Visual 
 

 Cegueira e Baixa Visão 

Para atender a pessoas com cegueira ou baixa visão, a FACULDADE IBRA 

poderá providenciar as seguintes características e assume o compromisso formal de 

proporcionar, caso seja solicitada, desde o acesso até a conclusão do curso: 

 teclado Braille, impressora Braille acoplados a computador, linha ou “display” 

Braille, Reglete e punção (Atendimento Educacional Especializado - AEE) e 

(Portaria Ministerial MEC nº 3284); 

 gravador e fotocopiadora que amplie textos (Portaria Ministerial MEC nº 3284); 

 softwares com magnificadores de tela e programas com síntese de voz (AEE); 

 equipamento para ampliação de textos para atendimento a aluno com visão 

subnormal (Portaria Ministerial MEC nº 3284); 

 lupas manuais, de apoio ou de mesa para magnificação, e réguas de leitura 

(AEE); 

 scanner acoplado a computador (Portaria Ministerial MEC nº 3284); 

 plano de aquisição gradual de acervo bibliográfico dos conteúdos básicos em 

formato digital, em áudio, em Braille e com fontes ampliadas (AEE); 
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 ampliação de fontes, de sinais e símbolos gráficos em livros, apostilas, textos 

avulsos, jogos, agendas, entre outros (AEE); 

 sorobã - instrumento utilizado para trabalhar cálculos e operações matemáticas 

(AEE); 

 assegurar à pessoa portadora de deficiência visual usuária de cão-guia o direito 

de ingressar e permanecer com o animal nos locais da instituição de uso 

coletivo (LEI Nº 11.126); 

 profissionais intérpretes de escrita em braile (Portaria Ministerial MEC nº 3284); 

 o uso do símbolo internacional de pessoas com deficiência visual deve indicar 

a existência de equipamentos, mobiliário e serviços para pessoas com 

deficiência visual (Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, segundo 

a NBR 9050); 

 uso de sinalização tátil (Braille) posicionado abaixo dos caracteres ou figuras 

em relevo em sanitários, salas, elevadores, portas, corrimãos, escadas,etc. 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, segundo a NBR 9050); 

 o uso de sinalização sonora, bem como os alarmes vibratórios, associados e 

sincronizados aos alarmes visuais intermitentes, para alertar as pessoas com 

deficiência visual e as pessoas com deficiência auditiva (surdez); e 

 o uso de sinalização tátil de alerta e direcional no início e final de pisos, escadas 

fixas, rampas, elevadores, rebaixamento de calçadas, áreas de circulação na 

ausência ou interrupção da guia de balizamento, indicando o caminho a ser 

percorrido e em espaços amplos (Associação Brasileira de Normas Técnicas - 

ABNT, segundo a NBR 9050). 

 
7.4. Adaptabilidade para Pessoas com Deficiência Auditiva 

 
A FACULDADE IBRA assume o compromisso formal de proporcionar, caso 

seja solicitada, desde o acesso até a conclusão do curso: 

 intérprete de Língua Brasileira de Sinais/Língua Portuguesa, para facilitar 

qualquer tipo de comunicação direta à pessoa com deficiência auditiva / surdez 

(Cap. VII, Art. 17, Art. 18 e Art. 19; Lei da LIBRAS e Decreto Nº 5626, Cap. IV, 

Art. 14, Parágrafo 1º, Inciso I) e especialmente quando da realização 
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de provas ou sua revisão, complementando a avaliação expressa em texto 

escrito ou quando este não tenha expressado o real conhecimento do aluno 

(Portaria Ministerial MEC nº 3284); 

 adotar mecanismos de avaliação coerentes com aprendizado de segunda 

língua, na correção das provas escritas, valorizando o aspecto semântico e 

reconhecendo a singularidade linguística manifestada no aspecto formal da 

Língua Portuguesa (Decreto Nº 5.626, Art. 14, Parágrafo 1º, Inciso VI); 

 aprendizado da Língua Portuguesa, principalmente, na modalidade escrita, 

(para o uso de vocabulário pertinente às matérias do curso em que o estudante 

estiver matriculado) (Portaria Ministerial MEC nº 3284); 

 materiais de informações aos professores para que se esclareça a 

especificidade linguística das pessoas com deficiência auditiva (Portaria 

Ministerial MEC nº 3284); 

 uso do símbolo internacional de pessoa com surdez deve ser utilizado em todos 

os locais, equipamentos, produtos, procedimentos ou serviços para pessoa 

com deficiência auditiva (surdez) (Associação Brasileira de Normas Técnicas - 

ABNT, segundo a NBR 9050); 

 uso de sinalização sonora, bem como os alarmes vibratórios, devem estar 

associados e sincronizados aos alarmes visuais intermitentes, de maneira a 

alertar as pessoas com deficiência visual e as pessoas com deficiência auditiva 

(surdez); 

 inclusão da LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) como disciplina curricular 

nos cursos de formação de professores para o exercício do magistério, em nível 

médio e superior. Constituir-se-á em disciplina curricular optativa nos demais 

cursos de educação superior (Decreto Nº 5.626, Cap. II, Art. 3º, Parágrafo 2º); 

 disponibilizar equipamentos, acesso às novas tecnologias de informação e 

comunicação, bem como recursos didáticos para apoiar a educação de alunos 

surdos ou com deficiência auditiva (Decreto Nº 5.626, Art. 14, Parágrafo 1º, 

Inciso VIII); 

 Uso de Dicionário Ilustrado em Libras (AEE); e 
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 Uso de tecnologias assistivas para surdos, como computadores, uso de 

internet, TDD (telecommunications device for the deaf - telefone de texto para 

surdos), etc. (AEE). 

 
7.5 Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista 

 
A FACULDADE IBRA respeita e defende os direitos da Pessoa com 

Transtorno do Espectro Autista. 

Ao instituir a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com 

Transtorno do Espectro Autista, a Lei Federal nº 12.764 de 27 de dezembro de 2012, 

que concede a este segmento os mesmos direitos conquistados pelas pessoas com 

deficiência, abrangendo desde a reserva de vagas em empregos públicos e privados, 

o direito à educação e até o atendimento preferencial em bancos e repartições 

públicas, é ainda mais representativa no campo da inclusão, se levarmos em conta, 

que muito pouco se faz para esse segmento. É bem verdade que as pessoas com 

autismo e seus familiares ainda sofrem o perverso abandono da sociedade que, ao 

virar-lhes as costas, transferem-lhes o ônus da reabilitação, educação, transporte, 

dentre outros serviços de responsabilidade da coletividade, principalmente do setor 

público. 

Do ponto de vista legal, é considerada pessoa com transtorno do espectro 

autista aquela portadora de síndrome clínica caracterizada por: 

 Deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e 

da interação sociais, manifestada por deficiência marcada de 

comunicação verbal e não verbal usada para interação social; ausência 

de reciprocidade social; falência em desenvolver e manter relações 

apropriadas ao seu nível de desenvolvimento; e 

 Padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e 

atividades, manifestados por comportamentos motores ou verbais 

estereotipados ou por comportamentos sensoriais incomuns; excessiva 

aderência a rotinas e padrões de comportamento ritualizados; interesses 

restritos e fixos. 

São diretrizes da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com 

Transtorno do Espectro Autista: 
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I. a intersetorialidade no desenvolvimento das ações e das políticas e no 

atendimento à pessoa com transtorno do espectro autista; 

II. a participação da comunidade na formulação de políticas públicas 

voltadas para as pessoas com transtorno do espectro autista e o controle 

social da sua implantação, acompanhamento e avaliação; 

III. a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno 

do espectro autista, objetivando o diagnóstico precoce, o atendimento 

multiprofissional e o acesso a medicamentos e nutrientes; 

IV. o estímulo à inserção da pessoa com transtorno do espectro autista no 

mercado de trabalho, observadas as peculiaridades da deficiência e as 

disposições da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança 

e do Adolescente); 

V. a responsabilidade do poder público quanto à informação pública relativa 

ao transtorno e suas implicações; 

VI. o incentivo à formação e à capacitação de profissionais especializados 

no atendimento à pessoa com transtorno do espectro autista, bem como 

a pais e responsáveis; e 

VII. o estímulo à pesquisa científica, com prioridade para estudos 

epidemiológicos tendentes a dimensionar a magnitude e as 

características do problema relativo ao transtorno do espectro autista no 

País. 

São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista: 

1. A vida digna, a integridade física e moral, o livre desenvolvimento da 

personalidade, a segurança e o lazer; 

2. A proteção contra qualquer forma de abuso e exploração; 

3. O acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às 

suas necessidades de saúde, incluindo: 

a) o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo; 

b) o atendimento multiprofissional; 

c) a nutrição adequada e a terapia nutricional; 

d) os medicamentos; 

e) informações que auxiliem no diagnóstico e no tratamento; 
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4. O acesso: 

a) à educação e ao ensino profissionalizante; 

b) à moradia, inclusive à residência protegida; 

c) ao mercado de trabalho; 

d) à previdência social e à assistência social. 

Em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro 

autista incluída nas classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso IV do art. 

2º, terá direito a acompanhante especializado. 

A pessoa com transtorno do espectro autista não será submetida a tratamento 

desumano ou degradante, não será privada de sua liberdade ou do convívio familiar 

nem sofrerá discriminação por motivo da deficiência. 

 

 
8. AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO 

INSTITUCIONAL 

 
Os critérios que direcionam o processo de avaliação Institucional da 

FACULDADE IBRA têm como fundamento principal o que ensinar a quem ensinar e 

para que ensinar. Aprender a fazer, fazendo, (DELORS, 2006). Para que estes 

objetivos sejam alcançados em suas dimensões mais amplas, é necessário avaliar, 

e avaliar com critérios pré-estabelecidos e competentes. Levando em conta todos os 

indicadores e categorias que envolvem o processo educacional e os serviços 

educacionais prestados pela Instituição. 

Não basta apenas avaliar, é necessário repensar as metodologias de 

avaliação existente, tomar decisões, planejar e definir a que atende melhor os objetivos 

desse componente curricular tão importante. Pois, é através da avaliação Institucional 

que os avanços e retrocessos são detectados, contribuindo com uma tomada de 

decisões mais competente. 

A avaliação Institucional será feita semestralmente e de maneira permanente, 

para que em cada período, os problemas sejam sanados a seu tempo. A IBRA fará 

também a avaliação externa. A comunidade onde a Faculdade está inserida, observa, 

avalia, critica e cobra. Para tanto, ouví-la é muito importante para que o processo 

avaliativo não deixe lacunas em nenhuma categoria, que se 
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pretende avaliar. Na perpectiva da legislação da educação superior, a avaliação 

institucional obedece a Lei nº 10.861, de 14/04/2004, que define em seu Art. 2º , os 

três componentes fundamentais ao processo avaliativo, sendo: os cursos, a instituição 

e o desempenho dos discentes. Internamente as instituições conforme, o Art. 11 da 

mesma lei, estabelece que as Comissões Próprias de Avaliação dialoguem com seus 

pares internamente e organizem o processo constante de autoavaliação. 

 
8.1 Metodologia, Dimensões, Procedimentos e Instrumentos Avaliativos 

 
A instituição tem consciência da importância de formular e adotar uma 

metodologia de Avaliação e Auto avaliação capazes de fundamentar diagnóstico, 

buscando a aplicação de instrumentos de coletas de dados e informações que 

permitam ao estudante se auto avaliar; avaliar o trabalho docente; avaliar os 

resultados alcançados no contexto diferenciado curricular. Avaliar o curso como um 

todo e a infraestrutura física e tecnológica da IES. Avaliar o quotidiano da sala de aula 

e da instituição em todos os aspectos e metodologia. 

 
8.2 Instrumentos de Avaliação 

 
Os instrumentos serão elaborados com cautela, contendo questões 

investigativas, para que o resultado seja uma pesquisa avaliativa e científica. 

A coleta de dados será realizada por meio de três instrumentos: formulários 

dirigidos à equipe técnico-administrativa, questionários direcionados ao corpo 

discente e docente de Avaliação e Autoavaliação, de cada equipe a ser avaliada. 

Entrevistas aplicadas à comunidade externa. 

O formulário utilizado para obter informações enfocará itens relacionados a 

objetivos institucionais; ensino – pesquisa – extensão; administração; pessoal técnico 

administrativo, docente e discente; recursos financeiros, recursos materiais e 

infraestrutura física e instalações. E desenvolverá de acordo com o avanço 

tecnológico. Os formulários utilizados para obter informação junto à comunidade, 

enfocará a qualidade do ensino, a importância da FACULDADE IBRA, e a qualidade 

de cada categoria e serviços prestados. 
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A comissão permanente de avaliação é bastante atuante, e a participação é 

considerada como um bom padrão de qualidade. Está sempre atualizando e buscando 

embasamento teórico-científico para as tarefas no CPA. 

 
8.3 Programas de Acompanhamento e Avaliação 

 
O objetivo geral do procedimento da avaliação institucional é rever e 

aperfeiçoar o projeto acadêmico e sócio-político da Instituição, promovendo a melhoria 

da qualidade do Ensino e pertinência das atividades desenvolvidas. 

Partindo deste objetivo geral, destacam-se como objetivos específicos 

impulsionar o processo criativo de autocrítica que permita repensar objetivos e 

implementar mudanças de atividades e procedimentos, diagnosticar como se realizam 

e interelacionam as tarefas acadêmicas, estabelecer compromissos com a sociedade. 

Para compreender a Instituição e dimensionar a qualidade dos serviços, 

aperfeiçoamento do corpo docente, satisfação da comunidade acadêmica, da 

metodologia, métodos, quantidade e qualidade dos recursos, administração e 

infraestrutura foram citados os seguintes indicadores: Missão, Perfil, Objetivos, Ações; 

Filosofia; Diretrizes; Projetos; Ensino de Pesquisa e Extensão; Administração; Corpo 

Docente; Investimentos; Biblioteca (atualização, periódicos e o atendimento aos 

alunos); Secretária Geral (atendimento, maneira de tratar o público, controle 

acadêmico); Infraestrutura e instalações; Manutenção de laboratórios 

(Funcionamento); Serviços de limpeza e higiene; Atendimento aos alunos com 

necessidades especiais. Todos esses elementos serão bem discutidos, o método, a 

metodologia, o tratamento dos dados e o que fazer com eles na solução dos 

problemas levantados. A avaliação será coordenada pela CPA, que já está implantada 

na FACULDADE IBRA, articulado com a graduação e pós-graduação (Presencial e a 

Distância). 

A Comissão Própria de Avaliação da FACULDADE IBRA promove a 

realização pesquisa, extensão e gestão autônoma do projeto institucional visando 

garantir a qualidade acadêmica no ensino. Além disso, estuda e analisa as 

experiências anteriores de avaliação, incluindo a autoavaliação, avaliações externas, 

avaliação dos docentes pelos alunos, avaliação da pós-graduação e outros. A CPA é 
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um órgão de representação acadêmica, portanto é um instrumento para melhoria 

contínua e crescimento desta instituição de ensino superior. 

 
8.4 Avaliação do ensino de graduação (Presencial e a Distância) 

 
Acredita que avaliação só tem sentido se seus dados forem utilizados com 

subsídios de novas avaliações e de um processo de decisão comprometido com os 

princípios da legitimidade. O percurso de constituição dos cursos da FACULDADE 

IBRA ocorreram numa ação coletiva, respeitando as etapas de construção e 

execução dos mesmos. O acompanhamento da aplicação e execução das ações 

pedagógicas é semestral no âmbito dos mesmos, pela instituição e pelos colegiados. 

É válido ressaltar que todo o processo de auto avaliação da FACULDADE 

IBRA é conduzido de forma a garantir o respeito à sua história, valores e identidade, 

bem como favorecer o cumprimento da missão institucional. 

 
8.5 Autoavaliação Discentes 

 
Mesmo um excelente desempenho dos professores em seus papéis de 

conduzir, facilitar e estimular a aprendizagem, não garante o sucesso do processo 

de Ensino. O motivo é simples: aprendizado depende, antes de tudo, do interesse do 

próprio estudante bem, como de suas condições. Razão essa que justifica a 

FACULDADE IBRA realizar a auto avaliação dos discentes. 

 
8.6 Avaliação Docente 

 
Assumimos, na Faculdade IBRA, que as funções básicas dos professores são: 

conduzir, facilitar e estimular a aprendizagem. No nosso entendimento, o professor 

exerce o papel de condutor da aprendizagem quando planeja sua disciplina e 

estratégias de ação de forma a levar seguramente os alunos a estágios superiores de 

conhecimento em algo apropriado para o nível de compreensão de seus alunos e, por 

fim, exerce o papel de estimulador quando envolve os estudantes nos assuntos objeto 

de sua disciplina. 
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8.7 Avaliação do Coordenador do Curso 

 
Assumimos neste IES que as funções básicas de um coordenador são atuar 

permanentemente como articulador dos processos de concepção e execução de 

programas que contribuem para o curso ser reconhecido pela capacidade de fixar e 

atingir objetivos condizentes com as exigências da atualidade. 

Sendo assim, avaliar o coordenador enquanto líder do processo de concepção 

reestruturação e execução do curso será o objetivo primeiro das questões que 

semestralmente são aplicadas pela CPA. 

 
8.8 Avaliação dos Programas de Pesquisa e Extensão Existentes 

 
A IES tem o compromisso de conceber e viabilizar programas de pesquisa e 

extensão que envolvam discente e docente no propósito de ampliar as condições de 

aprendizagem. 

 
8.9 Avaliação da Infraestrutura Física e Tecnológica do Curso 

 
A instituição entende que a qualidade do curso oferecido está fortemente 

influenciada pelas condições não apenas de caráter acadêmico e administrativo, mas, 

igualmente pelas condições ligadas à infraestrutura física e tecnológica. 

Avaliar as questões relacionadas à infraestrutura física e tecnológica da 

Instituição figura como um dos objetivos da CPA. 

 
8.10 Avaliação Interna ou Autoavaliação 

 
A auto avaliação da Instituição será realizada de maneira permanente interna 

e externa com vistas a compreender os fenômenos sociais em sua totalidade, no 

âmbito global, local ou regional, em variados tipos de organização, possibilitando-lhe 

o alcance de desenvolver as potencialidades necessárias para a conquista do nosso 

espaço na sociedade, com dignidade, ética e respeito para o exercício profissional e 

de cidadão enquanto parte de uma sociedade democrática e que busca a educação 

superior com expectativas de promoção social e intelectual. 
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A Comissão Própria de Avaliação (CPA), portanto, tem importante papel a 

cumprir quando analisados os seus dados, a partir da escuta dos atores envolvidos 

no processo pedagógico da FACULDADE IBRA, possibilitando a busca de melhorias 

das condições de trabalho e qualificação do corpo docente, bem como das ações 

pedagógicas que visem o alcance de resultados satisfatórios para o educando 

enquanto sujeito do conhecimento, nessa sociedade de cultura rica e diversificada, 

com tantos desafios a vencer e tensões a superar. 

O programa de avaliação Institucional da FACULDADE IBRA prevê o 

envolvimento de agentes internos (estudantes e professores) e externos (ex-alunos 

e empregadores). 

O programa representa o contraponto da proposta Institucional desenvolvida 

pela Instituição, buscando um processo continuo de aperfeiçoamento do desempenho 

acadêmico; uma ferramenta para o planejamento da gestão universitária; e um 

processo sistemático de prestação de contas à sociedade. 

Como Sistemática eficaz da avaliação acadêmica, o procedimento 

institucional a ser desenvolvido pela FACULDADE IBRA considera básicos os 

princípios: 

a) aceitação de todos os segmentos envolvidos; 

b) reconhecimento da legitimidade e pertinência dos critérios adotados; 

c) envolvimento direto de todos os segmentos da comunidade acadêmica na sua 

execução. 

 
8.11 Avaliação Externa 

 
A sociedade que assiste ao fazer pedagógico do lado de fora, saberá avaliar, 

dando grande contribuição para as mudanças que se fizerem necessárias na melhoria 

da qualidade dos serviços prestados e no cumprimento da missão Institucional. A 

avaliação externa é necessária e imprescindível para que o processo avaliativo seja 

completo e de qualidade, uma vez que apontará a visão de como a comunidade vê a 

instituição, o ensino, o corpo docente e a qualidade do ensino ministrado. 
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8.12 Plano de Melhorias e Processos de Gestão Decorrentes dos Processos de 
Avaliação Externa 

 
A Faculdade IBRA considera a Autoavaliação Institucional como parte de 

sua estrutura, sendo um processo cíclico, criativo e renovador. Com isso, a Instituição, 

por meio da CPA, instituída em julho de 2018, tem como objetivo realizar 

autoavaliações anuais de acordo com às dimensões do Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior – SINAES (Lei no 10.861/04). 

A avaliação institucional, baseados nas dimensões da Lei no 10.861/04 

abrange as diferentes dimensões de ensino, de pesquisa, e de gestão da Faculdade 

IBRA, identificando as virtudes e deficiências institucionais mediante a combinação 

das abordagens quantitativa e qualitativa. 

A Lei nº 10.861/04, no seu art. 3º, estabelece as dimensões que devem ser o 

foco da avaliação institucional e que garantem, simultaneamente, a unidade do 

processo avaliativo em âmbito nacional e a especificidade de cada instituição: 

1. A missão e o PDI 

2. A política para o ensino, a pesquisa, a pós graduação e a extensão; 

3. A responsabilidade social da IES; 

4. A comunicação com a sociedade; 

5. As políticas de pessoal; 

6. A organização e gestão da IES; 

7. Infraestrutura física; 

8. Planejamento e avaliação; 

9. Políticas de atendimento aos estudantes; 

10. Sustentabilidade financeira. 

Esse processo destaca a importância do envolvimento e a participação de 

todos os segmentos da comunidade acadêmica - aponta em direção à busca de 

melhoria da qualidade da instituição, assumindo o caráter de avaliação prospectiva, 

integrado ao PDI. 

A avaliação institucional da Faculdade IBRA será utilizada para melhorar os 

processos e projetos existentes, aprimorar o conhecimento sobre sua execução e 

contribuir para seu planejamento futuro, com o desenvolvimento das seguintes ações: 
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I. Prestar contas à comunidade interna e externa das atividades desenvolvidas 

considerando as dimensões propostas pelo SINAES; 

II. Avaliar a aplicação dos Projetos Pedagógicos, PPCs do curso existente e dos 

demais que a faculdade for autorizada a ofertar; 

III. Verificar potencialidades e fragilidades da instituição visando a melhoria na 

qualidade dos processos; 

IV. Subsidiar o processo de planejamento e desenvolvimento institucional. 

A avaliação institucional caracteriza-se como um processo contínuo e aberto 

mediante o qual todos os setores que compõem a Faculdade IBRA participam de um 

repensar que inclui os objetivos, os modos de atuação e os resultados de suas 

atividades em busca da melhoria da Instituição como um todo. Desenvolve este 

trabalho através das seguintes etapas: 

 
1ª – Etapa: da preparação 

 
 

Elaboração de um projeto de avaliação com objetivos claros, estratégias, 

metodologia, recursos e cronograma das ações avaliativas, com datas para execução 

e para a realização de eventos como reuniões, seminários, etc. e sensibilização 

interna buscando o envolvimento da comunidade acadêmica. 

 
2ª – Etapa: de Desenvolvimento 

 
 

Na segunda etapa da autoavaliação, serão realizadas as atividades 

planejadas na etapa da preparação. 

 
3ª Etapa: de Consolidação 

 
 

Nesta etapa serão elaboradas propostas de políticas institucionais e de missão 

institucional. 

São fundamentais nesta etapa, a apresentação do relatório, divulgação dos 

resultados e balanço crítico para que sejam observados potencialidades 
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institucionais e pontos que devem ser observados pela instituição para a construção 

de estratégias de superação. 

A proposta de autoavaliação institucional é construída através de ideias e 

sugestões dos integrantes da CPA, desenvolvendo a metodologia e a construção de 

instrumentos para o processo de autoavaliação. 

No processo de autoconhecimento são (I) coletados dados institucionais; (II) 

avaliados documentos institucionais visando a atualização, adequação, 

regulamentação e execução dos mesmos; (III) aplicados questionários à comunidade 

acadêmica e realizadas avaliações pela CPA baseados nas dimensões da Lei no 

10.861/04. 

O relatório de autoavaliação consegue observar as potencialidades da 

Faculdade IBRA e pontos que a instituição precisa se adequar para alcançar 

excelência educacional. 

O relatório final é disponibilizado para toda comunidade Acadêmica e também 

para a Direção da Instituição para que a mesma promova ações e mudanças com a 

finalidade da melhoria educacional. 

A instituição inclui no planejamento geral as sugestões de adequações. 

Finalmente, na difusão dos processos de autoavaliação são realizados 

através de seminários, reuniões e um relatório final. Acrescenta-se que o processo de 

autoavaliação é também divulgado através dos murais e da página eletrônica da 

Faculdade IBRA 

 

 
8.13 Relato Institucional (a partir da avaliação da CPA) 

 
O Relato Institucional evidencia a influência das avaliações internas e 

externas na modificação das estratégias, processos e de gestão. Demonstra as ações 

e melhorias implementadas pela IES a partir dos resultados das avaliações externas 

e internas, visando à execução formulação ou reformulação do PDI. 

O presente relato responde ao cumprimento da Nota Técnica 

INEP/DAES/CONAES nº 62. Tem por objetivo ser uma ferramenta para 

acompanhamento e verificação do posicionamento da instituição frente aos resultados 

de avaliação interna e externa. 
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O sistema de avaliação no Ensino Superior é regulamentado pela Lei Federal 

n° 10.861 de 14/04/2004 (SINAES – Art. 11) que determina a criação da CPA, com 

atribuições de conduzir o processo de avaliação interna das 

Universidades/Faculdades/Escolas, de sistematização e prestação das informações 

solicitadas pelo INEP. O Art. 3º desta lei, estabelece também as dimensões que 

devem ser foco da avaliação institucional e que, garantem simultaneamente a unidade 

do processo avaliativo em âmbito nacional assim como a especificidade de cada 

instituição. 

O planejamento e o processo avaliativo da IES consideram a realidade 

institucional e sua abrangência, adotando para isso 5 (cinco) Eixos Temáticos 

previstos no Instrumento de Avaliação atualizado através da Nota Técnica nº 14/2014. 

O agrupamento em eixos visa facilitar o diálogo entre as atividades que devem 

ser articuladas no momento da avaliação. 

A avaliação institucional da Faculdade IBRA é organizada de forma a 

contemplar as 10 Dimensões estabelecidas pelo SINAES. O processo de avaliação 

valoriza a participação de todos os seguimentos de forma democrática, garantindo 

transparência, credibilidade e confiabilidade. 

 
8.14 Formas de Participação Comunidade Acadêmica, Técnico-Administrativo 
Atuação da Comissão Própria de Avaliação (CPA) 

 
Toda a comunidade Acadêmica participará do processo de avaliação da 

Instituição, através da avaliação e da auto avaliação. Será uma participação de 

forma democrática, caracterizando uma ação compartilhada e legitima. 

A Instituição tem consciência da importância de formular e adotar uma 

metodologia de avaliação e auto avaliação capazes de fundamentar diagnóstico, 

buscando a aplicação de instrumentos de coletas de dados e informações que 

permitam ao estudante se autoavaliar; avaliar o trabalho docente; avaliar os resultados 

alcançados no contexto diferenciado curricular. Avaliar o curso como um todo e a 

infraestrutura física e tecnológica da Instituição. Avaliar o cotidiano da sala de aula e 

da instituição em todos os aspectos e metodologia. Respaldando o compromisso 

assumido junto a sociedade e prevalecendo a missão da IES que é de 
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sedimentar a cultura de planejamento, registro e avaliação, e, em atendimento às 

Diretrizes para a Avaliação estabelecidas pelo SINAES e, corroborada pela CPA, os 

processos avaliativos internos são entendidos como importantes subsídios para o 

redirecionamento das ações desenvolvidas e para a formulação de políticas, devendo, 

pois, se constituir em processo contínuo. 

 
8.15 Formas de Utilização dos Resultados das Avaliações 

 
De acordo com as Diretrizes para a Avaliação, apontadas pela legislação 

vigente, os processos avaliativos internos servem como subsídios para o 

redirecionamento das ações e formulação de políticas tanto para a gestão da 

FACULDADE IBRA como para as políticas públicas de educação superior. 

Neste sentido, a avaliação institucional constitui-se de modelos e instrumentos que 

podem, a qualquer momento, ser aplicados em situações específicas, gerando 

subsídios para permanentes reexames e reorientações exigidos pelos avanços. As 

adaptações e revisões servirão para corrigir os aspectos negativos, fortalecer e 

consolidar os aspectos positivos. 

Em todas as etapas de planejamento das atividades institucionais (acadêmicas 

e administrativas) os resultados da auto avaliação são considerados como indicativos 

de ações e atividades a serem implementadas visando as melhorias indicadas. A 

CPA através de seus grupos de trabalho acompanha a efetiva observação dos 

resultados da auto avaliação. Os relatórios gerados servem para que a Instituição 

identifique os acertos e as ineficiências, as vantagens, potencialidades e as 

dificuldades envolvendo-se num processo de reflexão sobre as causas das situações 

positivas e negativas, assumindo assim a direção efetiva de sua gestão política, 

acadêmica e científica. Os resultados, portanto, também servem de base para revisar 

o planejamento do PDI, bem como os projetos pedagógicos dos cursos. 

 
8.16 Planejamento e Ações Acadêmico-Administrativas a Partir dos Resultados 
das Avaliações 

 
A principal contribuição de todo esse processo avaliativo é possibilitar o 

encaminhamento de ações que objetivam as correções e as melhorias apontadas 



177 

 

 

 

como necessárias. Compreendemos também que a dinâmica da realidade da 

avaliação é poderosa ferramenta de adequação entre o idealizado e o concretizado, 

oportunizando a riqueza da reflexão coletiva sobre as ações institucionais. 

 
 

9. SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA: RELAÇÃO COM O DESENVOLVIMENTO 

INSTITUCIONAL 

 
A Faculdade IBRA é mantida pelo IBRA, CNPJ 23.805.137/0001-19, pessoa 

jurídica de direito privado com fins lucrativos, com sede em Caratinga – MG, registrada 

na JUCEMG, sob o nº 3160031701-9. 

A Faculdade IBRA assumiu a responsabilidade administrativa e financeira do 

IBRA desde julho de 2018. 

A Mantenedora está ciente das necessidades constantes de melhorias da 

Mantida e está de acordo com as metas estabelecidas neste PDI e assume 

publicamente, o compromisso de executá-las uma vez que é uma instituição sólida, 

hígida, tem recursos financeiros próprios, com um faturamento anual da ordem de 

R$ 4.638.000,00 (quatro milhões, seiscentos e trinta e oito mil reais). 

Além disto, a Mantenedora está com contato direto com a CPA para se inteirar 

de todo processo de avaliação e autoavaliação de sua Mantida, a fim de que possa 

providenciar, juntamente com o corpo diretivo e pedagógico as adequações e 

melhorias colhidas da análise do relatório produzido pela CPA 

 
 

9.1 Sustentabilidade financeira: participação da comunidade interna 
 

Os documentos financeiros e contábeis da Mantenedora do IBRA permitem 

afirmar que a mesma apresenta uma política financeira com planejamentos 

estratégicos para assegurar a sua sustentabilidade, bem como há relação entre PDI 

com os orçamentos previstos. 

 
O orçamento é dividido em receita, despesa e investimento. 

 
A receita da Mantida é proveniente das mensalidades dos alunos de 

graduação, do PROUNI e do Financiamento Estudantil – FIES. 
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As despesas são aquelas relativas às obrigações trabalhistas, como salário, 

INSS, previdência oficial, férias, 13º salário etc., benefícios para pessoal, como vale- 

transportes e plano de saúde, gastos com publicidade, vestibular, apoio a projetos 

sociais entre outros. 

Destaca-se que a Instituição, desde quando a nova Mantenedora assumiu o, 

nunca atrasou pagamento de salário de seus funcionários e, consequentemente, não 

há multas. Além disso, todas as obrigações trabalhistas estão rigorosamente 

cumpridas. 

Os investimentos referem-se à aquisição semestral de acervo, manutenção 

de equipamentos e de infraestrutura, aquisição de equipamentos e material 

permanente, obras e instalações de expansão da infraestrutura física, qualificação e 

capacitação do corpo docente e técnico-administrativo. 

Há política de ampliação de espaço físico para atualização e adequação das 

instalações para atendimento da demanda da Instituição. 

Verifica-se um perfeito controle entre as despesas efetivas e aquelas 

referentes às despesas correntes, tanto de capital quanto de investimentos. 

 
9.2 Políticas de Captação e Alocação de Recursos 

 

O patrimônio da Mantenedora está colocado a serviço da Mantida, sendo 

administrado por pleno direito e por resoluções específicas da Mantenedora. A 

manutenção e o desenvolvimento da IES, far-se-á por meio de dotações orçamentárias 

da Entidade Mantenedora; dotações que a qualquer título lhe concedam os poderes 

públicos, entidades privadas ou físicas; e anuidades e taxas escolares. Tais recursos 

são gerenciados pela Instituição a fim de dar suporte à operacionalização das políticas 

voltadas para os programas de ensino, iniciação científica, extensão e pós-graduação 

além da manutenção e melhorias em sua infraestrutura física e acadêmica. Para isso, 

serão definidos critérios de alocação dos recursos, de acordo com a previsão 

orçamentária. 

Os recursos financeiros da mantida serão oriundos essencialmente do recebimento 

das mensalidades dos cursos de graduação, pós-graduação, extensão, taxas e 

dotações financeiras da Mantenedora e serão regidos pelo orçamento da Instituição 

que disciplinará a previsão da receita e a fixação das despesas. Uma vez 
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captados recursos, estes serão alocados para as atividades de ensino, iniciação 

científica, extensão e gestão para que se possam suprir suas necessidades em 

decorrência da realização das atividades planejadas a serem executadas. Também 

serão mantidas as atividades operacionais, investimentos em infraestrutura da IES, 

aquisição de materiais e equipamentos para a área administrativa e laboratórios assim 

como o efetivo pagamento de suas obrigações legais. 

A alocação de recursos e os investimentos necessários para a manutenção e 

ampliação das instalações, de recursos para implantação e ampliação de laboratórios 

e acervo bibliográfico serão tratados por toda comunidade acadêmica. O desempenho 

econômico-financeiro e o comportamento e evolução da receita e da despesa serão 

monitorados pela Mantenedora com a supervisão da mantida. 

Ressalta se a estreita colaboração entre a Mantenedora e a Mantida, por intermédio 

de seus dirigentes superiores, o que facilitará a promoção das atividades consideradas 

adequadas, a cada momento do crescimento institucional. 

Para o acompanhamento da inadimplência, haverá um setor responsável que 

analisará alternativas de pagamento dos débitos vencidos, para possibilitar ao aluno 

a continuidade dos estudos. 

 
9.3 Políticas de Aplicação de Recursos em Programas de Expansão 
Institucional 

 
Com planejamento e prioridades bem definidas, os recursos provenientes das 

mensalidades serão aplicados diligentemente em favor do seu projeto educacional e, 

consequentemente, dos alunos. Essa prática assegurará para que o desenvolvimento 

da Instituição seja efetivo e previsível. Vale ressaltar que a mantida manterá vários 

programas na área acadêmica para captação e manutenção dos alunos que 

contribuirão para a realização da receita prevista, possibilitando à Instituição o 

cumprimento do seu plano de investimentos e das despesas de custeio. O orçamento 

será uma ferramenta indispensável para que os gestores acompanhem as finanças da 

Instituição, comparando o previsto com o realizado. Ele será elaborado de forma 

participativa, englobando todos os setores e núcleos da Instituição. A gestão 

orçamentária e a gestão econômico-financeira serão de responsabilidade da mantida, 

a quem cabe liberar os pagamentos dos recursos 
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humanos (professores, técnico-administrativos e colaboradores) e outras despesas de 

custeio, de acordo com orçamento operacional. Enfim, tem-se que os investimentos 

serão realizados, tendo presente as metas e ações dispostas no PDI da IES. 

 

9.4 RECEITAS, DESPESAS E INVESTIMENTOS PREVISTOS PARA O 
QUINQUÊNIO: 2019-2023 

 
 

 
RECEITAS 2019 2020 2021 2022 2023 

Anuidade / Mensalidade ( + ) (*) 45.000,00 69.000,00 105.000,00 120.000,00 150.000,00 

Bolsas ( - ) 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Diversos ( + ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Financiamentos ( + ) 0 0 0 0 0 

Inadimplência ( - ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Serviços ( + ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Taxas ( + ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL DA RECEITA 45.000,00 69.000,00 105.000,00 120.000,00 150.000,00 

 

DESPESAS 2019 2020 2021 2022 2023 

Acervo Bibliográfico ( - ) 3.532,00 3.532,00 3.532,00 3.532,00 3.532,00 

Aluguel ( - ) 0 0 0 0 0 

Despesas Administrativas ( - ) 5.365.45 8.979,00 10.236,00 12.123,00 13.895,00 

Encargos ( - ) 8.689,00 5.698,00 9.563,00 10.563,00 11.895,00 

Equipamentos ( - ) 7.895,00 3.265,00 4.568,69 10.113,00 11.356,00 

Eventos ( - ) 0,00 6.125,00 6.987,00 7.563,00 8.954,00 

Investimento (compra de Imóvel) ( - ) 0 0 0 0 0 

Manutenção ( - ) 1.535,00 2.362,00 4.569,00 3.246,00 5.652,00 

Mobiliário ( - ) 0,00 4.235,00 9.865,00 15.635,00 15.336,00 

Pagamento Pessoal Administrativo ( - ) 8.989,50 12.569,00 13.985,00 14.569,00 15.987,00 

Pagamento Professores ( - ) 10.957,67 15.123,00 16.856,00 18.592,00 19.632,00 

Pesquisa e Extensão ( - ) 0,00 2.362,00 3.568,00 3.569,00 3.698,00 

Treinamento ( - ) 2.568,00 1.532,00 1.500,00 2.987,00 3.090,00 

TOTAL DAS DESPESAS 44.166,17 65.782,00 85.229,69 102.492,00 113.027,00 

      

 2019 2020 2021 2022 2023 

RECEITAS ( + ) 45.000,00 69.000,00 105.000,00 120.000,00 150.000,00 

DESPESAS ( - ) 44.166,17 65.782,00 85.229,69 102.492,00 113.027,00 

RESULTADO ( = ) 833,83 3.218,00 19.770,31 17.508,00 36.973,00 
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