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APRESENTAÇÃO 
 

Caro (a) Professor(a), 
 
           É com grande honra e satisfação que o recebemos na 

Faculdade de Tecnologia Evolução, pois, com certeza, possui 
requisitos para juntar-se ao nosso quadro docente. Assim, esperamos 
poder estabelecer, nesse momento, uma relação harmoniosa e 
duradoura pautada no trabalho e no bem-estar, o que é 
imprescindível para que possamos atingir os objetivos individuais e 
aqueles voltados ao processo de ensino e aprendizagem. 

Eis que lhe apresentamos o Manual do Professor da Faculdade 
de Tecnologia Evolução. Nele você encontrará informações que 
consideramos preciosas, e que certamente lhes auxiliarão no 
exercício de suas atividades profissionais. São informações que 
certamente você encontraria de outra forma, na página da Faculdade 
de Tecnologia Evolução, conversando com colegas, através dos 
alunos ou indo pessoalmente aos respectivos locais. No entanto, 
pensamos ser melhor condensá-las em um só local, para que você 
possa acessá-las mais facilmente. 

 Nele estão contidos conteúdos fundamentais que pretendem 
orientar a prática educativa no cotidiano de nosso trabalho 
oferecendo assim informações relacionadas ao Perfil Institucional e 
aos Procedimentos Pedagógicos e Administrativos que lhe são 
inerentes, visando consolidar uma prática educativa caracterizada 
pela co-responsabilidade, pela autonomia e pela coerência entre seus 
educadores, ao redor da missão institucional. Sabemos que um dos 
maiores desafios de uma Instituição ou de uma Organização que 
prima pela qualidade (em particular, a educativa), é a busca da 
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sinergia entre os profissionais, nela envolvidos, na busca da 
realização da Missão e dos Objetivos Institucionais, traçados 
coletivamente.  

Assim, de início apresentamos a nossa instituição – a 
FACULDADE DE TECNOLOGIA EVOLUÇÃO – para que você a conheça 
ou relembre dos fatos mais significativos de sua história e de sua 
constituição atual. Em seguida, você conhecerá o nosso Sistema de 
Informação Acadêmica, o SISCONA (Professor Online), que busca 
sistematizar o conhecimento do mundo acadêmico. 

 Também apresentamos o SINAES – o Sistema Nacional de 
Avaliação da Educação Superior, instituído a partir da Lei 10.861, de 
14 de abril de 2004, no qual estão previstas a auto-avaliação 
institucional, a avaliação institucional externa, a avaliação dos cursos 
de graduação, o Exame Nacional de Desempenho Estudantil (ENADE), 
que nos lembram a todo o momento da necessidade de instituirmos 
uma cultura de avaliação acadêmica, mais sistemática, mais 
científica, mais de acordo com a nossa realidade. 

A partir desse cenário nacional, com repercussões no cenário 
regional e local, passamos a (re) conhecer melhor o nosso mundo 
institucional e nosso modus operantis: discutiremos o nosso sistema 
de avaliação acadêmica, o calendário universitário, bem como 
aqueles aspectos mais diretamente ligados à ação docente 
propriamente dita – o planejamento de ensino, as diretrizes 
curriculares nacionais para os cursos de graduação tecnológica, o 
projeto pedagógico de curso, a(s) disciplina(s) e o seu processo de 
criação, as atividades complementares dos atuais cursos de 
graduação tecnológica na Faculdade de Tecnologia Evolução. Nesse 
sentido, você poderá inserir a(s) disciplina(s) que leciona num 
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contexto mais amplo, do curso e dos demais cursos na nossa 
instituição. 

Ao final deste Manual, você encontrará as informações que 
julgamos importantes, com informações úteis para a nossa 
comunicação com os demais setores/segmentos da Faculdade de 
Tecnologia Evolução. 

Esperamos ter atingido o nosso objetivo – estabelecer uma 
comunicação inicial entre nós, que fazemos o chamado Corpo 
Docente da Faculdade de Tecnologia Evolução. Quem sabe esse 
poderá ser mais um motivo para compreendermos o significado da 
palavra união e da expressão trabalho em conjunto – sem as quais 
uma instituição, por melhor que seja, não vai adiante. Caminhemos 
juntos, então, em busca de nossos ideais acadêmicos – certamente 
nossos alunos só terão a agradecer! 

 Queremos construir, em outras palavras, uma comunidade 
educativa caracterizada por pessoas comprometidas com os Valores 
Institucionais. Portanto, todo esforço que se possa empreender no 
sentido de viver os valores e buscar os objetivos institucionais 
comuns, tem por finalidade salvaguardar a Identidade da FACULDADE 
DE TECNOLOGIA EVOLUÇÃO, nossa única razão de existir. 

Desejamos, antes de tudo, que este Manual seja lido e refletido, 
pessoal e coletivamente. Posteriormente, que ele seja interiorizado e 
utilizado como um instrumento de referência para orientar nosso 
trabalho pedagógico 

 
 
 

Paulo Cesar Cavalcanti 
Diretor Geral  
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INTRODUÇÃO 
 

A gestão dos negócios, no Brasil e no mundo, passou por 
grandes mudanças ao longo da história, levando às empresas a 
adotarem novos mecanismos de gestão voltados à implantação de 
processos de melhoria contínua, de planejamento e de avaliação. 

O histórico do planejamento na Sociedade Evolução de 
Educação Superior e Tecnologia Ltda – FECET Evolução aponta para 
diferentes abordagens, alcances e inserções. Aqui, cabe destacar o 
processo de Planejamento Estratégico na Evolução, que adotou uma 
metodologia fundamentada nos conceitos e nas técnicas da 
Administração moderna e sistêmica, orientada à melhoria da 
qualidade, vislumbrando a participação e construção coletiva do 
Plano Estratégico, bem como a identificação de áreas prioritárias, 
para um horizonte de cinco anos (2004-2008). 

À época, foram realizadas diversas reuniões. Nesses 
encontros foram discutidos e definidos a missão, o foco, os objetivos 
e analisados os ambientes externo e interno, a fim de propor a metas 
de médio e longo prazo que visassem aproveitar oportunidades, 
neutralizar ameaças, bem como potencializar pontos fortes e 
minimizar pontos fracos. A metodologia, conduzida por uma 
consultoria externa, analisou ainda cenários e o clima organizacional 
da sociedade, englobando ainda a elaboração de programas, projetos 
e seus respectivos planos de ação. Assim, naquela oportunidade 
foram definidos a missão, os objetivos e os planos operacionais, 
elencados segundo prioridades, para o referido qüinqüênio. 

Em 2003, durante o processo de re-certificação na NBR ISO 
9001:2000, a Sociedade Evolução de Educação Superior e 
Tecnologia Ltda – FECET Evolução, no contexto das conseqüentes 



   Manual do Professor 

Rua Pedro I, nº 1276 – Centro / Fone: (85) 3308.1000  5 
 

melhorias do seu sistema de gestão, reavaliou muitas de suas ações, 
buscando e causando a implementação de iniciativas concretas: no 
alcance de sua visão estratégica, alargou horizontes, para os quais já 
se previa a criação de um curso de Pós-Graduação. 

O pioneirismo é uma das características da Sociedade 
Evolução de Educação Superior e Tecnologia Ltda – FECET Evolução, 
portanto a expansão do seu campo de atuação seria um efeito já 
esperado, pela sua experiência e reconhecimento, do nível de 
qualidade de suas ações sempre monitorado pelo seu corpo 
profissional técnico-administrativo (colaboradores) e referendado 
por sua clientela. A Evolução é parceira de algumas das maiores 
cooperações de software e hardware do mundo, como a Microsoft, a 
Cisco, a Novell Suse Linux e Mandriva Conectiva. Conta em seus 
quadros com profissionais/consultores certificados, experientes e 
com nível elevado de conhecimento. Com isso, ofertou à comunidade 
um plano de implantação de cursos de Pós-Graduação factível, 
inovador e coerente com as necessidades de sua clientela, baseando-
se em pesquisas e estudos acadêmicos e de mercado. 

A elaboração do presente PDI propõe um caminhar integrado 
com as propostas pedagógicas e a Avaliação Institucional, pilares 
que, aliados aos critérios da mantenedora e ao Regimento interno da 
FECET, funcionarão como instrumentos de gestão voltados à busca 
da melhoria contínua. Nessa perspectiva, foi criada uma Comissão 
responsável pela elaboração da proposta do PDI da Faculdade 
Evolução de Ciências e Tecnologia. 

A Comissão entendeu que não poderia descartar as 
implementações do planejamento elaborado na Sociedade Evolução 
de Ensino Superior e Tecnologia Ltda – FECET Evolução. Considerou 
que a adoção de um Plano de Desenvolvimento Institucional não 
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poderia prescindir da participação e apropriação pela sua 
comunidade. Assim, elaborou uma proposta de PDI, discutida e 
consolidada com a sua comunidade interna da instituição, a partir 
das formulações estratégicas elaboradas pelos setores para o período 
já referenciado. 
Nesse sentido, foram organizadas reuniões sobre Avaliação 
Institucional e o Plano de Desenvolvimento Institucional, objetivando 
sensibilizar todos os colaboradores para as respectivas temáticas. 
Assim, foi possível um pensar coletivo em prol das metas propostas 
para a implantação e desenvolvimento da 
FECET. 
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1 INSTITUIÇÃO 
 
1.1 Identificação da Mantenedora 
 
NOME: Sociedade Evolução de Educação Superior e Tecnologia Ltda 
– FECET Evolução 
ENDEREÇO: Administração Geral - Av. Antônio Sales, 1885. 2º andar.  
Bairro Dionísio Torres.  Fortaleza – Ceará.  CEP: 60.135.101 
FONE: (85) 3261 5599 
E-MAIL: evolucao@evolucao.com.br 
 
1.2 Identificação da Mantida 
 
NOME: FACULDADE DE TECOLOGIA EVOLUÇÃO 
ENDEREÇO: Rua Pedro I, 1276.  Bairro Centro. Fortaleza – Ceará 
CEP: 60.035.101 
FONE: (85) 3308-1010 
E-MAIL: academico@evolucao.com.br 
 
1.3 Missão Institucional 
 

Construir conhecimento com qualidade nas diversas áreas 
do saber, mediante ações de ensino, pesquisa e extensão, 
propiciando a formação e o aprimoramento de profissionais 
competentes e comprometidos com valores humanos. 

 
1.4 Visão de Futuro 

 

mailto:evolucao@evolucao.com.br
mailto:academico@evolucao.com.br


   Manual do Professor 

Rua Pedro I, nº 1276 – Centro / Fone: (85) 3308.1000  8 
 

 Ser líder até 2015, em educação superior tecnológica no 
estado do Ceará, sendo também referência como Faculdade 
Tecnológica no Nordeste. 
 
1.5 Valores Institucionais 

 
• Respeito - Agir com consideração para com os clientes 

externos e internos.  
• Atitude correta - Agir de acordo com os pensamentos e 

palavras baseados em valores humanos. 
• Verdade - Agir de acordo com a realidade dos fatos. 
• Lealdade - Agir com sinceridade, franqueza e honestidade. 

Ser fiel os compromissos.  
 

1.6 Finalidades 
 

A FACULDADE DE TECNOLOGIA EVOLUÇÃO tem por finalidades: 
 
• Contribuir para a construção de uma sociedade justa e 

igualitária mediante a disseminação e construção do conhecimento 
socialmente elaborado, promovendo a formação integral da 
comunidade acadêmica da faculdade; 

 
• Estimular à criação do pensamento criativo, reflexivo, a 

postura científica e ética, permitindo as diversas formas de 
expressão. Assim, os profissionais egressos da instituição estarão 
aptos ao exercício da profissão, gerando o desenvolvimento da 
sociedade; 
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• Promover a Iniciação Científica e apoiar os trabalhos de 
pesquisa, ampliando o conhecimento sobre o meio em que ela se 
insere; 
 

• Divulgar, por múltiplas formas de comunicação, a cultura, a 
ciência, a arte e a tecnologia que constituem o patrimônio da 
humanidade, destacando e enfatizando os aspectos regionais deste 
patrimônio; 
 

• Ofertar a formação continuada no campo da ciência, da 
tecnologia, eventualmente da cultura, da arte e do lazer tais como 
coral, grupo teatral, jogos, oficinas de artes, etc., incentivando cursos 
de especialização e cursos de atualização tecnológica; 
 

• Promover a extensão e prestar serviços à comunidade, 
partilhando com ela os benefícios resultantes de todo conhecimento 
gerado no âmbito da Instituição através de cursos gratuitos para as 
comunidades carentes próxima da Faculdade Evolução. 
 
1.7 Objetivos gerais da instituição 
 
• Promover a educação integral, a difusão da cultura e da 
tecnologia, estimulando a participação ética nos problemas do 
mundo atual; 
 
• Ministrar cursos de educação superior formando profissionais 
capacitados, para empreender a investigação e a pesquisa e 
desenvolvimento, através dos órgãos que a compõem; 
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• Possibilitar aos graduados, que desejem atuar no magistério, a 
formação pedagógica necessária; 
 
• Concorrer para o desenvolvimento científico, filosófico, artístico, 
literário, tecnológico e desportivo da comunidade; 
 
• Participar do desenvolvimento sócio-econômico da sociedade, 
como órgão consultivo, prestando assessoria e serviços em assuntos 
relativos aos diversos campos do saber, que porventura a instituição 
atue; 
 
• Formar profissionais nas diferentes áreas do conhecimento, 
aptos para a inserção no mundo do trabalho, participando do 
desenvolvimento da sociedade; 
 
• Promover o intercâmbio e a cooperação com outras instituições 
científicas, tecnológicas e culturais, com vistas ao desenvolvimento 
das ciências, da tecnologia, das letras, das artes e dos estudos 
científicos, com a preservação e difusão do patrimônio histórico 
cultural, artístico e ambiental; 
 
• Implantar um programa de extensão, aberto à participação da 
população, visando à difusão das conquistas e benefícios da criação 
cultural e da pesquisa científica e tecnológica gerada na Faculdade de 
Tecnologia Evolução, interagindo permanentemente com a 
sociedade civil e o mundo do trabalho. 

 
1.8 Composição 
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• DIRETORIA GERAL  
A Diretoria da Faculdade de Tecnologia Evolução é o órgão de 

supervisão, acompanhamento e avaliação das atividades da 
Instituição. Sendo representada pelo Prof. Dsc. Paulo Cesar 
Cavalcanti 

 
• DIRETORIA ACADÊMICA  

A Direção Acadêmica é o órgão executivo de implementação da 
política acadêmica da Faculdade de Tecnologia Evolução. Sendo 
representada pela Profa. Msc. Miriam Brasil 
 

• DIRETORIA ADMINISTRATIVA  E DE MARKETING 
A Direção Administrativa é o órgão executivo de implementação da 
política administrativa e de marketing da Faculdade de Tecnologia 
Evolução. Sendo representada pelo Prof. Edison Burlamaqui. 
 

• DIRETORIA FINANCEIRA  
A Direção Financeira é o órgão executivo de implementação da 
política financeira da Faculdade de Tecnologia Evolução. Sendo 
representada pela Profa. Ana Cecília Cavalcanti.  
 

• DIRETORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO  
A Direção de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão é o órgão 
executivo de realização das atividades de pós-graduação, pesquisa e 
extensão da Faculdade de Tecnologia Evolução. Sendo representada 
pelo Prof. Julênio Braga. 
 

• COORDENAÇÕES DE CURSOS DE GRADUAÇÃO  
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É o órgão executivo das deliberações oriundas do Conselho de 
Ensino, Pesquisa e Extensão e do respectivo Colegiado de Curso, 
referentes à organização e funcionamento do ensino. 
 

• COLEGIADOS DE CURSOS DE GRADUAÇÃO 
           O Colegiado de Curso é um órgão normativo, deliberativo, 
executivo e consultivo constituídos para cada um dos cursos 
superiores da Faculdade de Tecnologia Evolução e que exercem as 
atribuições previstas no Regimento Geral, subordinando-se as 
coordenações. 
 

• COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO (CPA)    
           A Comissão Própria de Avaliação é um órgão de natureza 
deliberativa que tem a função de assessoria, de acordo com o que 
preceitua a Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, que institui o 
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), 
constituindo-se em órgão colegiado permanente.  
 DOCÊNCIA UNIVERSITÁRIA 
 

O contexto atual no qual se inserem os professores de nível 
superior explicita desafios postos pela sociedade da informação e do 
conhecimento, percebidos tanto através de novos referenciais para o 
exercício das profissões, quanto pelas orientações legais anunciadas 
pela LDB 9394/96 e decorrentes diretrizes curriculares para cursos de 
graduação (CNE/MEC), que passam a exigir novas competências para 
a reestruturação dos cursos, através de projetos pedagógicos que 
possibilitem o exercício da docência como ato reflexivo, crítico, 
transformador e emancipador, redimensionando a vida acadêmica. 
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A docência no ensino superior supõe, então, a compreensão 
de dimensões que caracterizam a estruturação de um curso de 
graduação e a implementação de novas práticas de formação, com a 
devida clareza sobre a definição de cada elemento constituinte e a 
articulação entre eles. 

Neste sentido, podem ser destacados princípios norteadores: 
perfil profissional, área de atuação, bem como estratégias 
pedagógicas possíveis de ser implementadas para que ação docente 
seja coerente com seus objetivos, com uma bem pensada 
integralização curricular, com recursos humanos competentes e 
materiais adequados, o que pode e deve ser acompanhado através 
de um criterioso sistema de avaliação, elementos estes estruturantes 
de um Projeto Pedagógico que precisa estar bem explicitado no 
papel e bem apreendido, efetivado e acompanhado pelos docentes e 
discentes, sujeitos diretos do processo de formação. 

A constatação dessa realidade viabiliza o potencial inventivo, 
empreendedor e produtivo da comunidade docente face às 
possibilidades cotidianas de recriação do ambiente, instrumentos e 
processos de trabalho, estimulando a busca de soluções inovadoras 
para a realização das iniciativas requeridas frente às questões 
institucionais que determinam o cenário administrativo-acadêmico-
pedagógico dos cursos de graduação.  
 
2.1 O Professor   
 
           O professor como mediador entre o aluno e o conhecimento 
deve ser um profissional formador, consciente da importância do seu 
papel, comprometido com o processo educativo, integrado ao 
mundo de hoje, responsável socialmente pela formação e, 
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principalmente, um eterno aprendiz, aquele que busca “inovar e 
inovar-se”.   
 
2.1.1. Perfil do Professor   

• Profissionalismo;  
• Postura Profissional;  
• Conhecimento científico da disciplina a ser ministrada;  
• Preparo didático-pedagógico;  
• Maturidade afetiva;             
• Senso de responsabilidade e dever;  
• Identificação com a filosofia e a política educacional da 

Faculdade de Tecnologia Evolução.  
 
2.3 Direitos e Deveres do Docente 
 

São direitos do Professor, além dos previstos na Consolidação 
das Leis do Trabalho e legislação complementar: 
 
I. Utilizar-se dos recursos disponíveis na faculdade para atingir 
objetivos educacionais e instrucionais; 
II. Valer-se de técnicas e métodos pedagógicos próprios para obter 
melhor rendimento de seus alunos; 
III. Participar de reuniões promovidas pela faculdade, manifestando 
seu voto nas questões deliberativas. 
 

São deveres do Professor, além dos citados na legislação 
referida no artigo anterior: 
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I. Comparecer pontualmente às aulas e às reuniões para as quais 
tenha sido convocado, independentemente do seu horário de aulas; 
II. Manter atualizados os conhecimentos relativos à sua especialidade 
docente e comparecer a Seminários de Estudos, Encontros, Cursos e 
outras reuniões do gênero, sempre que convocado pelos órgãos 
superiores; 
III. Utilizar-se de metodologia de ensino capaz de contribuir para que 
alcance objetivos de ordem cognitiva, afetiva e psico-motora; 
IV. Proceder de forma que seu comportamento sirva de exemplo 
para a conduta dos alunos; 
V. Agir com discrição na orientação do aluno,respeitando-lhe a 
personalidade, as limitações e as condições próprias de sua idade e 
formação; 
VI. Realizar a avaliação do rendimento dos alunos em termos dos 
objetivos propostos, como processo contínuo de acompanhamento 
de aprendizagem, levando em consideração todos os aspectos de 
comportamento, utilizando os resultados para orientar a 
reformulação do plano curricular; 
VII. Corrigir com o devido cuidado e dentro dos prazos estabelecidos, 
as provas e os trabalhos acadêmicos; 
VIII. Comentar com os alunos as provas e trabalhos acadêmicos, 
esclarecendo os erros e os critérios adotados, louvando os acertos; 
IX. Documentar os resultados obtidos através de observações, dados 
de auto-avaliação cooperativa, de forma que possam ser levados ao 
conhecimento do aluno, pais, professores e especialistas da 
Faculdade; 
X. Entregar na Secretaria, pontualmente, as relações de notas e faltas 
dos alunos; 



   Manual do Professor 

Rua Pedro I, nº 1276 – Centro / Fone: (85) 3308.1000  16 
 

XI. Escriturar o Diário de Classe, observando rigorosamente as 
normas vigentes; 
XII. Manter a disciplina em classe e colaborar para a ordem e 
disciplina geral da Faculdade; 
XIII. Propor por escrito ao Diretor a aquisição de livros para a 
Biblioteca e de tudo mais que seja necessário para a eficiência do 
ensino; 
XIV. Manter com os colegas e demais servidores da Faculdade o 
espírito de colaboração indispensável à eficiência do processo 
educativo; 
XV. Comunicar à Direção da Faculdade todas as irregularidades que 
ocorram na Faculdade, quando delas tiver conhecimento; 
 
2.4 É vedado ao Docente 
 
XVI. Ferir a suscetibilidade do aluno no que diz respeito às suas 
convicções religiosas e políticas, condições sociais e econômicas, à 
sua nacionalidade, cor, raça e capacidade intelectual; 
XVII. Fazer proselitismo religioso ou político partidário sob pretexto 
algum, bem como pregar doutrinas contrárias aos interesses 
nacionais, insuflando nos alunos, clara ou disfarçadamente, atitudes 
de indisciplina ou agitação; 
XVIII. Falar, escrever ou publicar artigos em nome da Faculdade, em 
qualquer oportunidade, sem que para isso esteja autorizado; 
XIX. Dispensar os alunos antes de finda a aula ou suspender aulas; 
XX. Retirar-se da classe ou de seu local de trabalho, sem motivo 
justificado, antes de finda a aula; 
XXI. Adotar metodologia de ensino e avaliação superadas, 
incompatíveis com a orientação pedagógica; 
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XXII. Ofender com palavras, gestos ou atitudes, Diretores, 
Professores, Funcionários, Pais e Alunos; 
XXIII. Exercer atividades comerciais no recinto da Faculdade; 
XXIV. Ocupar-se em classe de assuntos estranhos à atividade 
educativa. 
 
2.6 ATRIBUIÇÕES GERAIS DOS DOCENTES 
 
• Elaborar plano de aula, entregá-lo para aprovação à 

coordenação de curso, disponibilizá-lo em meio digital e aos 
acadêmicos no início do semestre; 

• Ministrar a carga horária de 80 h/a (oitenta horas aula) da 
disciplina conforme consta no Plano de Aula, excluídas as horas 
para a execução da Avaliação Final; 

• Se o Calendário Acadêmico disponibilizar menos de 20 (vinte) 
encontros, ou 80 h/a (oitenta horas aula), o docente deve 
completar a carga horária com aulas de campo (visita técnica) ou 
reposição de aula aos sábados. 

• Utilizar todas as ferramentas disponíveis visando à melhoria do 
processo ensino-aprendizagem e da comunicação institucional; 

• Assumir conscientemente o papel de mediador no processo de 
aprendizagem dos acadêmicos; 

• Observar a pontualidade e a assiduidade, aproveitando 
adequadamente o tempo de ensino-aprendizagem; 

• Promover a inter e a transdisciplinaridade no curso em que 

atua; 
• Realizar avaliações, observando critérios da instituição descritos 

no plano de aula; 
• Respeitar os prazos estabelecidos pelo calendário acadêmico; 
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• Colaborar, quando solicitado, no que diz respeito às 
modificações necessárias ao currículo e outros aspectos 
educacionais; 

• Preencher diário de classe e planilhas de notas, lançá-las ao 
sistema, coletar a assinatura dos acadêmicos e entregar os 
mapas com as devidas assinaturas à Coordenação de Curso que 
encaminhará a Secretaria; 

• Preparar material didático e aulas; e entrega-los no período 
estabelecido pelo calendário acadêmico. 

• Criar espaços de interação e aprendizagem extraclasse, com 
atividades de ensino, pesquisa e extensão; 

• Estimular o potencial, a criatividade, o desenvolvimento do 
espírito científico e o pensamento crítico-reflexivo nos 
acadêmicos; 

• Comunicar a Coordenação de Curso os casos de discentes que 
necessitam de acompanhamento especial; 

• Participar de reuniões, quando convocadas pela Coordenação de 
Curso ou pela Direção da Faculdade Evolução; 

• Colaborar, quando solicitado, com os eventos sociais e culturais 
da Faculdade Evolução; 

• Indicar livros à Coordenação de Curso para atualização da 
bibliografia referente ao componente curricular que ministra; 

• Propor, realizar e/ou participar de projetos de pesquisa, 
extensão e Ações Comunitárias que atendam aos objetivos da 
Faculdade Evolução; 

• Atender aos discentes, sempre que for solicitado; 
• Colaborar com os coordenadores na análise de aproveitamento 

de estudos; 
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• Produzir e disseminar conhecimentos técnicos e científicos; 
• Agendar, com antecedência, recursos, espaços e material 

didático, quando necessário, para atividades pedagógicas de 
rotina e extra-classe; 

• Adequar suas atitudes e procedimentos profissionais à Filosofia 
da Instituição. 
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2 GERENCIAMENTO ACADÊMICO 
 

Todas as atividades acadêmicas realizadas pelo professor, 
serão avaliadas, pontuadas e premiadas segundo Programa Professor 
Evolução (Anexo 05). 

  
2.1 Calendário Universitário 

 
O calendário acadêmico é aprovado semestralmente pela 

direção, coordenações de curso e secretaria e informa todos os 
prazos referentes aos procedimentos acadêmicos. O semestre letivo 
é constituído por um período regular de atividades acadêmicas, com 
duração mínima de 100 (cem) dias de trabalho escolar efetivo, 
excluindo o tempo reservado a exames finais. O início e o fim de cada 
período letivo são definidos pelo calendário acadêmico.  

O calendário acadêmico demonstra a previsão de atividades 
que são desenvolvidas durante o ano letivo. As datas estipuladas 
para as ações devem ser regularmente cumpridas, considerando a 
necessidade de organização acadêmica e administrativa.   
 
2.2 Horário das Aulas   

 
Os cursos oferecidos na Faculdade de Tecnologia Evolução 

funcionam atualmente no período noturno e obedecem ao seguintes 
horários: 

 
• Horário AB (18h40 ás 20h30) 
• Intervalo de Aulas (20h30 ás 20h40) 
• Horário CD (20h40 ás 22h10)   
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2.3 Planos de Ensino 
           

É comprovada a importância e a necessidade de construção 
antecipada de um Plano de Ensino, por parte do docente, para a 
disciplina que irá ministrar, pois sem ele, torna-se impossível 
desenvolver um trabalho direcionado e com objetivos claros. 
Tomando por base os Projetos Pedagógicos dos Cursos da IES, 
identificamos a existência de uma ementa para cada disciplina a ser 
ministrada. Dessa forma, a orientação para a elaboração do plano é a 
seguinte:   
 

• Antes do início de cada semestre, o professor deverá solicitar 
à Coordenação do Curso a ementa da disciplina e calendário 
acadêmico do referido semestre;  

• O professor deverá montar seu plano de ensino, de acordo 
com o modelo padrão; 

• Uma cópia do Plano de Ensino deverá ser enviada por email e 
entregue à Coordenação do Curso a que o professor estiver 
alocado até uma semana antes do inicio das aulas. 

• O cumprimento destas orientações vem tornar efetivas as 
prescrições do Regimento Geral, referente aos deveres do 
Professor. 

 
2.4 Diários de Classe   
 
           O diário de classe é um documento de extrema importância 
para o registro da vida acadêmica do aluno e como documento para 
dirimir dúvidas sobre a freqüência dos alunos, assim como se 
realizaram ou não as tarefas acadêmicas definidas. Por isso, deve ser 
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preenchido diariamente, sem rasuras e obedecendo às informações 
existentes emanadas da secretaria e do apoio aos professores. Assim, 
obedecer às seguintes considerações: 
 

• Atender prontamente as observações que são fornecidas 
pela secretaria no Diário de Classe;   

• Registrar comparecimentos (P), faltas (F), registro de 
conteúdos, como também as avaliações e trabalhos; 

• Não rasurar as anotações no Diário de Classe;   
• Em dia de prova, registrar “Avaliação ...” na linha de registro 

de conteúdo (exceto a prova final, que não deve constar no 
diário); 

• Deixar claro o conteúdo que está sendo ministrado quando 
ocorrer o seu registro;   

• Todo o conteúdo registrado no diário deve ser coerente com 
o plano de ensino apresentado à Coordenação do Curso ao 
qual o professor está vinculado.   

 
2.5 Software de Informação Acadêmica – SISCONA 
 

O gerenciamento do Sistema Acadêmico acontece por meio 
do sistema SISCONA criado com o objetivo de gerenciar o processo 
de matrícula na graduação, o desempenho acadêmico nas 
disciplinas/cursos dentre outros procedimentos, com a participação 
efetiva de docentes, gestores de coordenação e chefias de 
departamentos. 
 
2.6 Publicação das Notas   
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           Compete ao professor preencher as planilhas de publicação 
das notas parciais e faltas, de acordo com o calendário escolar, 
ressaltando os alunos que ficaram aprovados ou reprovados. O 
calendário acadêmico estabelece um prazo específico para 
publicação de faltas e notas dos alunos.  
           Em hipótese alguma as notas poderão ser divulgadas por via 
telefônica ou a terceiros por nenhum setor da IES. Casos específicos 
deverão ser submetidos à Diretoria Acadêmica.   
 
2.7 Abono de Faltas do Aluno   
 
           Legalmente não há abono de faltas por motivos religiosos, 
casamento, viagem, trabalho ou doença, exceto as previstas pelo 
decreto-Lei 1044 de 21/10/1969 ou Regimento Geral da instituição.  
 
2.8 Avaliação do Rendimento Escolar 

 
A avaliação do rendimento escolar é feita por disciplina e, 

quando necessário, na perspectiva de todo o curso, abrangendo 
sempre a assiduidade e a eficiência, ambas eliminatórias por si 
mesmas. A verificação da eficiência em cada disciplina é realizada 
progressivamente durante o período letivo e, ao final deste, de forma 
individual ou coletiva, utilizando formas e instrumentos de avaliação 
indicados no plano de ensino e aprovados pelo departamento. 

A verificação da eficiência compreenderá as avaliações 
parciais e a avaliação final. As primeiras citadas são aquelas feitas ao 
longo do período letivo, num mínimo de duas, objetivando examinar 
o rendimento do aluno em relação ao conteúdo ministrado. A 
segunda é aquela feita pelo aluno que obteve média inferior a 7 
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(sete) e igual ou superior a 4 (quatro), resultante das avaliações 
parciais, desde que tenha sido cumprido pelo menos 90% do 
conteúdo programático. Sob o aspecto da eficiência será aprovado 
por média o aluno que, em cada disciplina, apresentar média 
aritmética das notas resultantes das avaliações progressivas, igual ou 
superior a 7 (sete).  

E no caso dos alunos submetidos à avaliação final, serão 
aprovados os que alcançarem nota igual ou superior a 4 (quatro) 
nesta avaliação e média final igual ou superior a 5 (cinco), calculada 
pela seguinte fórmula: 

 

MF=(𝑁𝐴𝐹 + (𝑁𝑃1+𝑁𝑃2)
2

) ÷ 2 
 

Onde: MF= Média Final; NAF= Nota de Avaliação Final; NP1= Nota Parcial 1; NP2= 
Nota Parcial 2. 

 

O Professor deve devolver a prova corrigida ao aluno no 
prazo de sete dias úteis após sua aplicação. 

Na verificação da assiduidade, será aprovado o aluno que 
freqüentar 75% ou mais da carga horária da disciplina, vedado o 
abono de faltas. 
 
OBS.: A Avaliação Final é entregue à COORDENAÇÃO, não devendo 
ser dada ao aluno, pois é protocolada e arquivada na Instituição. 
 
2.8.1  Avaliação na Perspectiva do Curso 
 

A verificação do rendimento na perspectiva do curso far-se-á 
por meio de monografias ou trabalhos equivalentes, estágios, 
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internatos e outras formas de treinamento em situação real de 
trabalho. Não poderá ser diplomado o aluno que, no conjunto de 
tarefas previstas para a avaliação do rendimento na perspectiva do 
curso, apresentar nota inferior a 07 (sete). 
 
2.8.2 Revisão de Notas 

 
A revisão de notas deverá ser solicitada até 03 (três) dias 

úteis após o conhecimento do resultado da avaliação, através de 
formulário próprio no Atendimento ao aluno com justificativa, por 
escrito. Caso o aluno não concorde com o resultado dessa revisão 
poderá solicitar uma segunda a ser feita por uma comissão de 
professores, nomeada pela coordenação do referido curso. 
 
 
2.8.3 Segunda Chamada 

 
Será assegurada ao aluno a segunda chamada das provas, 

porém o mesmo só poderá solicitar segunda chamada de apenas 
uma prova, ou AP1 ou AP2. Devendo solicitar em formulário próprio 
no Atendimento ao Aluno até dois dias úteis decorridos antes da 
realização da segunda chamada. 
 
2.9 Moodle 

 
O Moodle é também um sistema de gestão do ensino e 

aprendizagem, ou seja, é um aplicativo desenvolvido para ajudar os 
educadores a criar cursos on-line, ou suporte on-line a cursos 
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presenciais, de alta qualidade e com muitos tipos de recursos 
disponíveis. 

A filosofia educacional sobre a qual se baseia o Moodle é a 
do construcionismo, que afirma que o conhecimento é construído na 
mente do estudante, ao invés de ser transmitido sem mudanças a 
partir de livros, aulas expositivas ou outros recursos tradicionais de 
instrução. Deste ponto de vista os cursos desenvolvidos no Moodle 
são criados em um ambiente centrado no estudante e não no 
professor. O professor ajuda o aluno a construir este conhecimento 
com base nas suas habilidades e conhecimentos próprios, ao invés de 
simplesmente publicar e transmitir este conhecimento. Por esta 
razão, o Moodle dá uma grande ênfase nas ferramentas de interação 
entre os protagonistas e participantes de um curso. A filosofia 
pedagógica do Moodle também fortalece a noção de que o 
aprendizado ocorre particularmente bem em ambientes 
colaborativos. Neste sentido, o Moodle inclui ferramentas que 
apóiam o compartilhamento de papéis dos participantes (nos quais 
eles podem ser tantos formadores quanto aprendizes e a geração 
colaborativa de conhecimento, como wikis, e-livros, etc., assim como 
ambientes de diálogo, como diários, fóruns, batepapos, etc. 

O cadastro do Professor e da disciplina no Moodle é 
obrigatória, para realização do mesmo entre em contato com o 
coordenador do curso o qual está vinculado. 
 
2.10 Reserva de Materiais e Equipamentos   
 
           Com base no Plano de Ensino, caso o professor necessite 
utilizar equipamentos como aparelho de DVD, caixa de som, 
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microfone, etc., estes deverão ser solicitados com no mínimo 01 dia 
de antecedência por email (coordenação@evolucao.com.br). 
 
2.11 Didática e Relacionamento com os Alunos   
          

Para uma boa didática e um bom relacionamento com os 
alunos o professor deve observar os seguintes itens:   

 
           a) Preparar adequadamente a aula – PLANO DE AULA: implica 
na definição do conteúdo programático a ser ministrado no dia, 
metodologia, avaliação e determinação dos recursos a serem 
utilizados;   
           b) Proceder à chamada e controlar a freqüência dos alunos;   
           c) Verificar, corrigir e avaliar o rendimento em avaliações e 
trabalhos durante o processo da aprendizagem e nunca no final do 
semestre, estando atento às datas máximas para registro no Diário 
Acadêmico das notas de avaliação, conforme disposto no Calendário 
Acadêmico;   
           d) Despertar o interesse dos alunos com a novidade do tema, 
contextualizando-o e problematizando-o;   
           e) Quando necessário retomar conceitos fundamentais;   
           f) Atribuir atividades que demandem, por parte do aluno, 
hábitos de estudo e pesquisa.   
           g) O centro do universo acadêmico é o “aluno”; procure 
sempre auxiliá-lo nas suas dificuldades;   
           h) Fale voltado para a classe e não para o quadro (lousa);   
          i) Fale no tom e na velocidade adequada (variar a entonação da 
voz);   
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           j) Ilustre a teoria com exemplos mais próximos da realidade e 
na resolução de exercícios, estudos de casos, resumos, 
resenhas;   

           k) Seja humilde e aceite as intervenções que são feitas pelos 
alunos.  

Demonstre seu interesse em absorver a experiência de cada um.   
 
2.12 O ponto   
        

A partir da efetivação da contratação do professor, o mesmo 
tem o compromisso da pontualidade e assiduidade no sentido de 
cumprir seu horário de trabalho pré-determinado em todos os dias 
letivos. Sendo assim, diariamente o professor deverá registrar sua 
entrada na instituição e a saída em terminais eletrônicos, bem como 
cumprindo o horário referente ao intervalo.        

Vale ressaltar que todos os docentes estarão sujeitos às 
penalidades previstas no Regimento Geral para os casos onde essa 
determinação não for cumprida. Caso o professor esteja ministrando 
uma disciplina em regime especial, estes horários não poderão 
constar no registro de ponto, a não ser quando as horas estejam 
enquadradas em seu Plano de Trabalho Acadêmico – PTA. Tal 
determinação é válida também para os casos onde o docente esteja 
participando de cursos de aperfeiçoamento na IES.   
 
2.13 Faltas ao trabalho, justificativa de faltas e reposição de aulas   
 
           Sempre que houver a necessidade de se ausentar ou faltar ao 
trabalho, o professor deverá comunicar oficialmente à Coordenação 
do Curso ao qual está vinculado, com antecedência mínima de 48 
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horas, o motivo da falta e aguardar o deferimento da Coordenação. 
Esse ato é importante para o bom andamento das aulas e 
manutenção da organização dos colegiados, considerando que os 
alunos devem ser avisados sobre os casos de substituição de 
professor ou inexistência da aula programada.   
           As ausências do professor deverão ser justificadas através de 
requerimento contendo dia e horário para reposição de sua aula, 
com o parecer do Coordenador do Curso e, posteriormente, 
encaminhado à Diretoria Acadêmica, que comunicará ao 
departamento de RH para as providências cabíveis. Quando 
necessário, deverá anexar atestado médico.     
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3 AVALIAÇÕES 
 
3.1 Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior – SINAES  
 

O SINAES tem por finalidade a melhoria da qualidade da 
educação superior à orientação da expansão de sua oferta, aumento 
permanente da sua eficácia institucional e efetividade acadêmica e 
social, especialmente à promoção do aprofundamento dos 
compromissos e responsabilidades sociais das instituições de 
educação superior, por meio de sua missão pública promoção dos 
valores democráticos, respeito à diferença e à diversidade, afirmação 
da autonomia e identidade institucional. Esse sistema foi instituído 
pela lei nº. 10.861 de 14 de abril de 2004 e compreende Avaliação 
Institucional, Avaliação das Condições de Ensino de Graduação-ACG e 
Exame Nacional de Desempenho do Estudante – ENADE. Mais 
informações podem ser encontradas no endereço 
eletrônico: http://www.inep.gov.br/superior/sinaes. 
 
3.2 Avaliação Institucional 

 
A avaliação das Instituições de Educação Superior (IES) tem 

caráter reflexivo e formativo, cuja síntese está na frase socrática: 
Conhece-te a ti mesmo. Como mencionado, visa a conhecer e 
aperfeiçoar as atividades internas da Instituição de Ensino Superior – 
IES, bem como a ação dos seus principais agentes: egressos, 
discentes, docentes, servidores técnico-administrativos. Idealmente, 
a avaliação institucional, nessa perspectiva teórica, deve buscar a 
participação responsável e efetiva da maioria desses agentes. Em 
caso de que tal seja, efetivamente, alcançado, estará sendo 

http://www.inep.gov.br/superior/sinaes/
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construída cultura interna favorável à avaliação institucional, que 
possibilitará maior conscientização acerca da missão, bem como das 
finalidades acadêmica e social da IES. Possibilitará, então, consolidar 
a noção de que a avaliação institucional participativa é a via para a 
reflexão coletiva e, por conseguinte, para o planejamento 
institucional participativo. 
 
3.3 Avaliação das Condições de Ensino – ACG/ INEP 

 
A Avaliação dos Cursos de Graduação é um procedimento 

utilizado pelo MEC para o reconhecimento ou renovação de 
reconhecimento dos cursos de graduação representando uma 
condição para a emissão de diplomas. 

Essa avaliação passou a ser realizada de forma periódica com 
o objetivo de cumprir a determinação da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Superior, a fim de garantir a qualidade do ensino oferecido 
pelas Instituições de Educação Superior. 

Esse processo de avaliação apresenta duas fases. A primeira 
consiste no preenchimento eletrônico de formulários no site do 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira – INEP, envolvendo três grandes dimensões: Organização 
Didático-Pedagógica, Corpo Docente e Instalações. A segunda 
compreende a avaliação in loco, na qual uma comissão avaliadora 
visita o curso, a fim de analisá-lo (informações complementares no 
site: http://www.inep.gov.br/superior/condicoesdeensino. 

 
 
3.4 Exame Nacional do Desempenho dos Estudantes - ENADE 
 

http://www.inep.gov.br/superior/condicoesdeensino/
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Aferição do desempenho discente relativamente às 
proposições das diretrizes curriculares. Aplicação periódica, admitida 
utilização amostral, dos alunos de todos os cursos de graduação, ao 
final do primeiro e do último ano do curso. Periodicidade máxima 
trienal. Aplicação do ENADE será acompanhada do levantamento do 
perfil dos estudantes. 

ENADE é componente curricular obrigatório, inscrita no 
histórico escolar do estudante sua regularização ou dispensa oficial 
pelo MEC, conforme regulamento, o dirigente da IES é responsável 
pela inscrição de todos os alunos junto ao INEP. A não inscrição dos 
alunos habilitados, nos prazos estipulados acarretará a aplicação de 
sanções. 

A avaliação do desempenho dos alunos de cada curso será 
expressa por meio de conceitos em escala de 5 níveis. 

É vedada a identificação nominal do resultado individual 
obtido pelo aluno, sendo somente fornecido a este em documento 
específico. 

Aos estudantes de melhor desempenho o MEC concederá: 
bolsa de estudos, ou auxílio específico, ou outro com fins de 
favorecer a excelência e a continuidade dos estudos em nível de 
graduação ou pós-graduação. A introdução do ENADE será gradativa 
cabendo ao ministro da educação determinar anualmente os cursos 
cujos alunos serão submetidos ao exame. 
 
3.5 Avaliação da Atuação Docente e Programa Professor Evolução 

 
A avaliação docente oportuniza o julgamento do mérito da 

atuação docente, através do olhar discente e da Instituição. Na 
avaliação discente foi estabelecido o uso de um questionário 



   Manual do Professor 

Rua Pedro I, nº 1276 – Centro / Fone: (85) 3308.1000  33 
 

composto por 10 questões, seguidas por uma escala tipo Likert de 
cinco pontos, sendo o menor de valor dois e o maior de valor 10. O 
papel do aluno é atribuir um desses valores a cada uma das 10 
afirmações. Ao final gera-se um escore total para o avaliado, que 
sintetiza, em forma numérica, a apreciação discente acerca da 
qualidade e adequação da atuação docente. 

Quanto a avaliação pela Instituição, trata-se de um conjunto 
de indicadores de desempenho, constituindo-se instrumento para a 
avaliação e valorização do corpo docente desta instituição, 
estabelecendo os critérios para progressão e qualificação dos 
colaboradores da Faculdade de Tecnologia Evolução, de forma a 
estimular o desenvolvimento profissional e a qualidade do ensino 
da Instituição. (ANEXO 6) 

 
3.6. Atendimento Domiciliar 

 
Terá direito ao regime domiciliar aqueles que se enquadram 

nos seguintes casos: 
 

• Alunas em estado de gravidez a partir do 8º mês de gestação e 
durante três meses após a gestação (Lei n. 6.202/75). 

• Alunos portadores de afecções congênitas ou adquiridas, infecções, 
traumatismo ou outras condições que impeçam temporariamente a 
freqüência às aulas (Decreto Lei n. 1.044/69). 
 
 

O requerimento deverá ser feito em formulário próprio no 
Atendimento ao aluno, nos 03(três) primeiros dias úteis a partir do 
início do impedimento ou, excepcionalmente, nos casos de 
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comprovada força maior, em até 15 (quinze) dias corridos, a contar 
da data do evento que deu causa ao pleito. 

 
Atenção! 
No caso de disciplinas que requeiram aquisição de habilidades 
obtidas através de atividades práticas experimentais (em laboratório, 
etc.) a impossibilidade de cumprimento dessas atividades deverá 
resultar na supressão de matrícula nessas disciplinas, de comum 
acordo com a coordenação do curso. 
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4. EVENTOS   
 
           Durante o ano letivo estão previstos diversos eventos como 
Semana Pedagógica, Semanas de Cursos de Graduação, etc.. Estes 
eventos são de suma importância para o enriquecimento do currículo 
escolar. Nestes casos, o professor deverá sempre participar, 
incentivar e colaborar para que estes eventos tenham a participação 
ativa dos alunos.   
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“Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina.” 
Cora Coralina 

 

http://pensador.uol.com.br/autor/cora_coralina/

