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APRESENTAÇÃO 

 

 

O Ministério da Educação, ao promover a revisão das atribuições e competências da 

Secretaria de Educação Superior – SESU, do Conselho Nacional de Educação – CNE, do Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais – INEP e da Secretaria de Educação Profissional e 

Tecnológica – SETEC, vislumbrando consolidar e conferir maior eficácia aos dispositivos da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, constatou a necessidade de introduzir, como parte 

integrante de um projeto institucional das Instituições de Educação Superior – IES, o seu 

planejamento estratégico, sintetizado no que se convencionou Plano de Desenvolvimento 

Institucional – PDI, requisito obrigatório para o protocolo de processos de autorização, 

reconhecimento de cursos, renovação de reconhecimento e de credenciamento e re-

credenciamento de instituições de educação superior. 

 

Nesse contexto, a Sociedade Faculdade de Tecnologia Evolução de Educação Superior e 

Tecnologia Ltda. dispõe para um horizonte de cinco anos o Plano de Desenvolvimento Institucional 

da Faculdade de Tecnologia Evolução, realizado através de uma Comissão, atendendo às novas 

orientações emanadas do Ministério da Educação. 

 

A construção do PDI, entretanto, não se encerra com a elaboração do mesmo. Ao contrário, 

pressupõe um processo dinâmico que envolva a ativa consulta e participação da comunidade desta 

Faculdade. O sucesso do Plano depende, fundamentalmente, da participação efetiva, do 

comprometimento e do esforço dos atores da nossa comunidade profissional e acadêmica.  

 

 

Professor Paulo Cesar Cavalcanti 
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1 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. 

aponta para diferentes abordagens, alcances e inserções. Aqui, cabe destacar o processo de 

desenvolvimento do PDI da Faculdade de Tecnologia Evolução, 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, bem como a 

identificação de áreas prioritárias, para um horizonte de cinco anos (2015-2019).  

À época, foram realizadas diversas reuniões. Nesses encontros foram discutidos pontos 

como a missão, o foco, os objetivos e analisados os ambientes externos e internos, 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. Na metodologia adotada analisaram-

se os 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 quinquênio.  

O pioneirismo é uma das características da Sociedade Evolução de Educação Superior e 

Tecnologia Ltda., 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. Desta 

forma a sua mantida a, Faculdade de Tecnologia 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 PDI propõe um caminhar integrado com as Propostas Pedagógicas e com a 

Avaliação Institucional, pilares que, aliados aos critérios da Mantenedora e ao Regimento Interno 

da Faculdade de Tecnologia Evolução, funcionarão como instrumentos de gestão voltados para a 

melhoria contínua da Faculdade de Tecnologia Evolução. Nessa perspectiva, foi criada uma 
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Comissão responsável pela sistematização da proposta do PDI. A Comissão entendeu que não 

poderia descartar as implementações do planejamento elaborado na Sociedade Evolução de Ensino 

Superior e Tecnologia Ltda. Considerou que a adoção de um PDI não poderia prescindir da 

participação e apropriação pela sua comunidade. Assim, elaborou uma proposta de PDI, discutida e 

consolidada com a sua comunidade interna e validação externa, a partir das formulações 

estratégicas elaboradas pelos setores para o período já referenciado.  

A comissão de sistematização do Plano de Desenvolvimento Institucional da Faculdade de 

Tecnologia Evolução observou as implementações do planejamento elaborado na Sociedade 

Evolução de Ensino Superior e Tecnologia Ltda., promoveu a participação e apropriação pela sua 

comunidade interna das linhas propostas para a construção do documento em pauta. Dessa forma, 

afirma-se que a proposta do PDI foi discutida e consolidada com a sua comunidade interna e 

validação, também pela comunidade externa, a partir das formulações estratégicas elaboradas 

pelos setores para o período já referenciado.  

Nesse sentido, foram organizadas reuniões sobre Avaliação Institucional e o PDI, objetivando 

sensibilizar todos os colaboradores para as respectivas temáticas. Assim, foi possível um pensar 

coletivo em prol das metas estabelecidas para o constante desenvolvimento da Faculdade de 

Tecnologia Evolução, de comum acordo com os marcos legais para a Educação superior e com a 

formação cidadã e profissional dos seus egressos para atuarem com competência no mundo do 

trabalho. 

Ampliando o processo de divulgação e discussão da proposta do PDI, o documento foi 

disponibilizado, possibilitando consultas e sugestões pela “Comunidade Faculdade de Tecnologia 

Evolução”, objetivando que sua vivência e conhecimento das necessidades e satisfações à clientela, 

pudessem contribuir para a melhoria do PDI.  

Durante a construção do documento, a divulgação da importância do PDI para o crescimento 

planejado da Instituição contribui de forma valiosa para o processo de discussão e elaboração 

colaborativa do PDI. Assim, o documento foi disponibilizado com suas constantes alterações e 

definições, possibilitando consultas e sugestões pela comunidade da Faculdade de Tecnologia 

Evolução, objetivando que sua vivência e conhecimento das necessidades e das satisfações dos 

entes envolvidos, contribuíssem para a melhoria do PDI.  

 

2 CONTEXTUALIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO  
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A Sociedade Evolução de Educação Superior e Tecnologia Ltda., instituição mantenedora da 

Faculdade de Tecnologia Evolução, foi fundada em 12 de Junho de 1986.  

A natureza jurídica é uma sociedade empresária limitada com sócios quotistas do capital 

social, com fins lucrativos, contrato atualizado conforme o novo código civil, com unidade na Rua 

Matos Vasconcelos, 1626 – Couto Fernandes, CEP: 60442-058, CNPJ 10.520.245/0001-01 e foro na 

comarca de Fortaleza, estado do Ceará. 

A Mantenedora Sociedade Evolução de Educação Superior e Tecnologia Ltda. se constitui 

numa pessoa jurídica de direito privado, composta de educador-sócios, cujo ideal é trabalhar em 

prol da Educação técnica e superior. 

Com mais de 30 anos no mercado de Tecnologia da Informação (TI), a Mantenedora oferece 

soluções nas áreas de Educação, Treinamento, Certificação, Serviços e Gestão de Talentos. 

A Mantenedora, parceira que é de alguns dos maiores fabricantes de hardware e software 

do mercado mundial, como já mencionado anteriormente, oferece formações oficiais de alta 

qualidade através de Academias Técnicas Oficiais de nível internacional, realizando da forma como 

foi nomeada preparações para certificações profissionais de alto destaque no mercado mundial.  

Encontra-se operando com a empresa Microsoft, desde 1997, na qualidade de Centro Oficial 

Educacional de Treinamento e posteriormente também “Microsoft IT Academy” (Academia de 

Tecnologia da Informação da Microsoft), onde são ministrados todos os treinamentos com material 

didático e metodologia internacionalmente estabelecidas pela Microsoft por intermédio do 

“Microsoft Official Curriculum” (Currículo Oficial da Microsoft).  

Ressalta-se também a parceria desde Outubro de 2003 com a maior fabricante mundial de 

equipamentos de redes de computadores, a CISCO. A Evolução é a única organização privada do 

Nordeste a sediar uma “CISCO Local Networking Academy” (Academia Local de Redes da CISCO), 

ministrando treinamentos oficiais e preparando para Certificações CISCO tais como: CCNA e CCNP.  

Além disso, a Evolução, desde Julho de 2004, é a única parceira “Novell/Suse Platinum” do 

Norte e Nordeste, oferecendo uma linha de treinamentos de alta qualidade na plataforma Suse 

Linux, preparando estudantes para a Certificação LPIC-1, uma das Certificações Profissionais Linux 

mais respeitadas no mundo, gerenciada pelo “Linux Professional Institute – LPI”.  

Em agosto de 2005 a Evolução firmou parceria educacional com a Mandriva Linux, uma 

distribuição Linux franco-brasileira (resultado da fusão de uma empresa brasileira, a Conectiva com 

uma empresa francesa, a Mandrake). A Mandriva possui excelência na preparação de material 

didático para treinamento técnico oficial. 
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Além disso, a Mantenedora mantém uma fábrica de desenvolvimento de software, que 

trabalha com as melhores práticas de desenvolvimento de software – Java (J2EE) seguindo as 

metodologias líderes de mercado (RUP, UML, PMBOK, CMM) com um framework (ferramenta 

própria de desenvolvimento). 

Algumas parcerias firmadas entre Mantenedora e Mantida com entidades e empresas, que 

beneficiarão oportunamente a mantida: 

 

§ Centro de Educação Técnica Evolução 

§ Cisco Networking Academy (CNA-LOCAL) 

§ Microsoft IT Academy Program (MS ITACAD) 

§ Formação Cisco + Microsoft + SuSe Linux 

§ Cursos Oficiais Microsoft – OLP 

§ Cursos Oficiais SuSe Linux 

§ Cursos Oficiais Mandriva Linux 

§ Centro de Educação Java (CeJava) 

§ Cursos Diversos da Evolução 

 

A Sociedade Evolução de Educação Superior e Tecnologia Ltda também desenvolve trabalhos 

em convênio com o Instituto Terra Social - ITS, uma organização da sociedade civil de interesse 

público – OSCIP, sem fins lucrativos, fundada em 06 de outubro de 1999, que tem dentre outras 

incumbências, elaborar e executar projetos de desenvolvimento educacional para crianças, jovens 

e adultos.  

A Sociedade Evolução de Educação Superior e Tecnologia Ltda é uma instituição com sólida 

referência na formação profissional em Tecnologia da Informação e Telecomunicações (TI&T - 

informática e telemática) no Estado do Ceará.  

A Sociedade Evolução de Educação Superior e Tecnologia Ltda capacitou milhares de alunos 

interessados em ingressar, se aperfeiçoar e/ou melhorar seus conhecimentos na área de 

informática. Isto credencia a Sociedade Evolução de Educação Superior e Tecnologia Ltda como uma 

instituição experiente na qualificação de profissionais e estudantes com alto nível de qualidade, 

através de uma diferenciada oferta de cursos e uma ampla experiência na implementação de 

práticas pedagógicas. 
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A Sociedade Evolução de Educação Superior e Tecnologia Ltda, realizou diversos projetos 

sócio-educacionais, junto ao Governo do Estado, através do ensino de informática nos Projetos ABCs 

instalados por Fortaleza e pelo interior do estado (41 municípios/localidades), capacitando mais de 

35.000 alunos e também executou o PROINFOR da Prefeitura Municipal de Fortaleza, treinando no 

anos de 2003 a 2004 cerca de 15.000 alunos em 18 núcleos. Todos esses alunos encontravam-se em 

situação de risco social e em busca de uma oportunidade de trabalho. 

A Mantida surgiu da iniciativa de um grupo de profissionais da área de tecnologia da 

informação, com variadas formações e titulações das áreas de humanas e tecnologia, para a 

composição de uma Instituição de Ensino Superior diferenciada, que fosse integralmente 

comprometida com o processo educacional. 

  A proposta da nossa instituição é desenvolver práticas educativas que contribuam para a 

formação de um profissional com um enfoque direcionado ao mercado de trabalho numa 

determinada área profissional, não deixando de desenvolver uma educação integral que lhes 

permita atuar como cidadãos comprometidos com a transformação da sociedade em que estão 

inseridos.  

Sendo a Faculdade de Tecnologia Evolução uma instituição de Educação Superior de direito 

privada, portanto com uma visão empresarial necessária à gestão da Sociedade Evolução de 

Educação Superior e Tecnologia Ltda., pode-se afirmar que as concepções e princípios estabelecidos 

para a Mantida são de educadores comprometidos com a qualidade da educação superior, 

estendendo-se, também, aos mantenedores.  

Os profissionais que participaram da fundação são professores com larga experiência em 

educação, em gestão empresarial e na área de tecnologia da informação (informática), 

notadamente, na Educação Superior. Entre os mantenedores encontram-se Professores que 

exerceram funções importantes na área, nas correlatas e em outras institucionais e/ou 

empresariais. 

A Sociedade Evolução de Educação Superior e Tecnologia Ltda. desenvolveu várias atividades 

de cunho social com o Governo do Estado do Ceará e com as Prefeituras dos Municípios do Estado 

do Ceará, fato que comprova a intenção e a experiência da organização em desenvolver atividades 

de responsabilidade social. 

A Faculdade de Tecnologia Evolução nasce com a ideologia de contribuir como a formação 

de profissionais com uma visão holística e consequentemente uma prática não tecnicista. O 

estudante, mais do que retribuir seus conhecimentos a sociedade civil como um todo, exercerá de 
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fato à cidadania, sendo responsável diretamente pela melhora social do seu entorno. A comunidade 

assistida pelos estudantes além de receber e interagir com o mundo acadêmico poderá a posterior, 

dentro do mesmo espírito de cidadania, multiplicar os conhecimentos e valores adquiridos ou 

construídos com a comunidade da Faculdade. 

No exercício de suas finalidades, a Faculdade de Tecnologia Evolução, então, contribuirá para 

a inserção, no mercado de trabalho, de profissionais altamente qualificados, conscientes e 

experientes. Esta inserção, no entanto, não será pontual, consequência do conhecimento da 

realidade social em que se insere a instituição. 

A inclusão social destes profissionais qualificados transcende os padrões local, espacial e 

quantitativo, devido ao alcance das parcerias estabelecidas e à globalização no mundo do trabalho 

e do conhecimento. Tem-se a oportunidade de oferecer à sociedade civil uma alavanca para o 

sucesso e para a desejada inclusão em patamares superiores de profissionalização. Com este 

processo, pela demanda já explicada, tem-se o desenvolvimento social e econômico da região 

incremento justamente por ser ofertado àquilo que o mercado deseja e necessita, de modo que o 

ciclo de valor seja posto em prática. 

O ensino na Faculdade de Tecnologia Evolução é caracterizado por ser um processo que 

objetiva desenvolver no aluno: a capacidade de gerenciar o seu próprio trabalho; a capacidade de 

verbalização e comunicação; a capacidade de trabalhar e produzir em equipe; a compreensão da 

totalidade do processo de produção a que está vinculado; a capacidade de adquirir e operar 

intelectualmente novas informações; o aprimoramento de hábitos de relações sociais; a capacidade 

de transferência de conhecimentos para o ambiente organizado do sistema produtivo e o 

desenvolvimento da capacidade de iniciativa e de tomada de decisões.  

Temos a certeza com esse tipo de educação desenvolvida faz a diferença do desempenho do 

profissional que irá atuar no setor produtivo e social. A formação profissional atrelada a 

responsabilidade social não tem viés apenas como um projeto acadêmico desenvolvido durante o 

curso, mas um comprometimento com a realidade que o cerca o aluno da Faculdade. 

A Faculdade de Tecnologia Evolução iniciou suas atividades acadêmicas em 2008, sendo 

Recredenciada pelo MEC conforme Portaria no. 1249 de 20 de dezembro de 2013 e em 2011 formou 

sua primeira turma de alunos egressos. 

Os cursos da instituição são de Graduação Tecnológica e de Bacharelado. Segue tabela com 

os cursos e sua atual situação: 

 



 
 

FACULDADE DE TECNOLOGIA EVOLUÇÃO 
PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional 

  

Página 16 de 91 
Faculdade de Tecnologia Evolução 

Rua Matos Vasconcelos,1626 – Couto Fernandes 
CEP 60442-058 

PABX (85) 3308-1000 

CURSO AUTORIZAÇÃO RECONHECIMENTO RENOVAÇÃO DE 
RECONHECIMENTO 

Curso Superior de Tecnologia em 
Sistemas para Internet 

Portaria MEC Nº 91, 
de 18 de  

março de 2008 

Portaria MEC N° 
187, de 5 de  

outubro de 2012 

Portaria MEC N° 
706, de 10 de 

novembro de 2016 

Curso Superior de Tecnologia em 
Redes de Computadores 

Portaria MEC Nº 201, 
de 05 de  

maio de 2008 

Portaria MEC N° 
264, de 20 de 

novembro de 2012 

Portaria MEC N° 
1093, de 13 de  
janeiro de 2016 

Curso Superior de Tecnologia em 
Processos Gerenciais 

Portaria MEC Nº 91, 
de 18 de março de 

2008 

Portaria MEC N° 
188 de 01 de  

outubro de 2012 
x 

Bacharelado em Administração 
Portaria MEC N° 

360 de 10 de  
junho de 2014 

x x 

Bacharelado em Ciências 
Contábeis 

Portaria MEC N° 
690 de 12 de 

novembro de 2014 
x x 

 

Em 2014 a Faculdade de Tecnologia Evolução iniciou a oferta de seus cursos de Bacharelado 

em Administração e em Ciências Contábeis.  

 

2.1 Identificação da Mantenedora  

 

NOME: Sociedade Evolução de Educação Superior e Tecnologia Ltda.  

ENDEREÇO: Rua Matos Vasconcelos, 1626 - Couto Fernandes 

Fortaleza / Ceará 

                     CEP: 60442-058 

FONE: (85) 3308-1000  

 

2.2 Identificação da Mantida 

 

NOME: Faculdade de Tecnologia Evolução  

ENDEREÇO: Rua Matos Vasconcelos, 1626 - Couto Fernandes 

Fortaleza – Ceará 

CEP: 60442-058 

FONE: (85) 3308-1010 

2.3 Inserção Regional  
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O Estado do Ceará está localizado ao norte da Região Nordeste do Brasil, sendo composto 

por 184 Municípios e 843 distritos, fazendo divisa com os Estados do Rio Grande do Norte e Paraíba 

ao leste, ao sul com o Estado de Pernambuco e a oeste com o Estado do Piaui. O Estado conta com 

573 km de litoral e oferece atrativos turísticos que permitem receber mais de 2 milhões de visitantes 

ao ano. Em relação a extensão territorial abrange uma área de 148.825,6 km², o que equivale a 

9,57% da área pertencente à região Nordeste e a 1,74% da área do Brasil. Além disso, o Estado do 

Ceará detém a quarta extensão territorial do Nordeste, sendo o 17º colocado entre os estados 

brasileiros em termos de superfície territorial.  

De acordo com a Secretaria de Planejamento e Gestão (SEPLAG), o Estado do Ceará é 

composto atualmente por sete (7) Mesorregiões segundo a divisão do IBGE. São elas: 

 

§ Mesorregião do Centro-Sul Cearense 

§ Mesorregião do Jaguaribe 

§ Mesorregião Metropolitana de Fortaleza 

§ Mesorregião do Noroeste Cearense 

§ Mesorregião do Norte Cearense 

§ Mesorregião dos Sertões Cearenses 

§ Mesorregião do Sul Cearense 

 

As Messoregiões por sua vez são divididas geograficamente por Microrregiões, no Estado do 

Ceará atualmente existem 33 Microrregiões, que junta aglomeram 181 dos 184 municípios do 

Estado. 

Os aspectos econômico-sociais de Fortaleza e a logística da região favorece estudantes da 

capital e demais municípios circunvizinhos. 

O Porto do Pecém é uma área do Ceará na Região Metropolitana de Fortaleza que aglomera 

várias estruturas, especialmente o Terminal Portuário, a Zona de Processamento de Exportação do 

estado e a siderúrgica, todos em pleno funcionamento. A interligação do complexo será feita pela 

ferrovia Transnordestina e por meio rodoviário pelas estradas BR-222 e CE-422.  

Outro exemplo é a construção do Centro atacadista, que se localiza no entroncamento das 

rodovias CE-020 com BR-222. Na primeira etapa do projeto o condomínio atacadista contará com 

33.000m² de galpões. Com investimentos no valor de R$ 260 milhões, as obras do Centro Atacadista 

de Caucaia, município da região Metropolitana de Fortaleza, tiveram início a primeira etapa do 



 
 

FACULDADE DE TECNOLOGIA EVOLUÇÃO 
PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional 

  

Página 18 de 91 
Faculdade de Tecnologia Evolução 

Rua Matos Vasconcelos,1626 – Couto Fernandes 
CEP 60442-058 

PABX (85) 3308-1000 

projeto - que consiste na construção de 389 mil metros quadrados de galpões e estrutura de 

armazenagem completa. 

Na elaboração do planejamento de ensino da Faculdade de Tecnologia Evolução, seguindo-

se as orientações do MEC e ouvindo os Conselhos dos cursos, optou-se inicialmente por fazer o 

diagnóstico das dificuldades e problemas atuais dos cursos a serem implantados, bem como 

identificar o bom funcionamento de muitas atividades procurando delinear nestas áreas o que pode 

e deve ser preservado, o que necessita de mudanças e o que deve ser inovado. 

Sabe-se que a educação associada à economia pode levar o Estado a patamares de 

desenvolvimento desejado pela sociedade que anseia por qualidade e expectativa de vida melhor e 

a Faculdade de tecnologia Evolução, ciente de sua missão institucional, contribuirá para a efetivação 

do bem-estar social da população que está a seu alcance. 

Essa é a conjuntura em que está inserida a Faculdade, portando, focá-la no contexto do 

Nordeste brasileiro faz-se necessário, pois a migração, em especial de mão de obra qualificada não 

se dá apenas do Nordeste para o Sudeste, ocorre também dentro da própria região. A Faculdade 

participa da problemática descrita, bem como das oportunidades citadas contribuindo com a 

formação de profissionais que atuarão no cenário apresentado, tanto em Fortaleza, como também 

na Região Metropolitana de Fortaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 
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Tendo em vista a necessidade de criar uma cultura avaliativa nas instituições de Ensino 

Superior o Ministério da Educação através da Lei nº 10.861/04, institui o Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (SINAES), tendo como órgão colegiado de supervisão e coordenação 

a Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior o CONAES. Analisando a proposta de 

avaliação referida, fica compreendido que a avaliação se desenvolverá em dois momentos 

principais: a Auto-Avaliação, conduzida pelas Comissões Próprias de Avaliação e a Avaliação Externa, 

realizada por comissões externas.  

A Auto-Avaliação é desenvolvida pela Faculdade de Tecnologia Evolução com o intuito da 

promoção da oferta educacional de qualidade em todos os sentidos. Considerando os diversos 

contextos em que essa instituição está inserida, serão analisados, dentro do período do quinquênio, 

partindo do contexto educacional, as tendências, os riscos, as oportunidades e potencialidades da 

instituição, ou seja, a verificação de todas as estruturas de oferta e demanda, sob um olhar 

diagnóstico e crítico do processo de desenvolvimento.  

 Há grande abundância de informações sobre diversas atividades da Faculdade e diversos 

sistemas avaliativos em vigor, porém esse volume e diversidade de informações e avaliações exigem 

a criação de um modelo integrado de avaliação institucional, que congregue os dados oriundos de 

diferentes práticas avaliativas e que contemple, de modo abrangente, as principais atividades da 

Instituição. 

A avaliação deve ter propósitos e consequências, devendo-se observar os princípios 

relacionados à transparência, confiabilidade, agilidade, objetividade, ampla participação da 

comunidade universitária no processo avaliativo, respeito às diferenças inerentes às áreas e às 

atividades da instituição, utilização integrada de abordagens qualitativas e quantitativas de 

avaliação. Ela deve ser pedagógica (promovendo o conhecimento e ensinando a conhecer a 

realidade analisada) e transformadora (apresentando as alternativas que permitam gerar 

mudanças, seja de aperfeiçoamento do que já se fez ou se faz, seja de alteração de rumos e 

estratégias, redefinição ou reconstrução do próprio objeto avaliado). A obediência a esse critério só 

é possível se todos os segmentos institucionais estiverem de acordo com relação à pertinência da 

avaliação. Enfim, além de útil, pedagógica e transformadora, ela deve ser pertinente, fidedigna, 

abrangente, relevante, transparente, consistente, legítima, coerente, explicativa, interativa e 

consequente.  

3.1 Objetivo Geral 
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Avaliar o desenvolvimento das atividades administrativas e acadêmicas da Faculdade de 

Tecnologia Evolução, objetivando o auto-conhecimento dos segmentos da comunidade interna, 

mediante a execução da Avaliação das Instituições de Educação Superior (AVALIES), contribuindo 

para o alcance dos objetivos e metas previstos no Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

§ Desenvolver processos avaliativos nos diversos segmentos da Faculdade, observando a 

concepção e os princípios estabelecidos no SINAES; 

§ Desenvolver a AVALIES em parceria com o Ministério da Educação / INEP, contribuindo para 

a melhoria da Educação Superior no Brasil; 

§ Avaliar o cumprimento da Missão Institucional, detectando possíveis distorções e sugerindo 

medidas para a superação das mesmas; 

§ Acompanhar a execução do Plano de Desenvolvimento Institucional, o Projeto Pedagógico 

Institucional e o Projeto Pedagógico dos Cursos, divulgando resultados e apontando medidas 

proativas para a consecução dos objetivos e metas estabelecidos; 

§ Identificar as reais condições de infra-estrutura, de pessoal e o projeto curricular para o 

desenvolvimento dos cursos de graduação, providenciando-as; 

§ Analisar os Projetos Institucionais, observando a coerência entre os mesmos e a Missão 

Institucional; 

§ Realizar diagnóstico da gestão administrativa e acadêmica enfocando os aspectos 

estratégicos, operacionais e seus impactos na formação profissional dos estudantes; 

§ Promover a participação do corpo discente nas atividades institucionais, tornando-o co-

participantes da gestão acadêmica; 

§ Aplicar os resultados do programa AVALIES, subsidiando a Direção da Faculdade no re-

planejamento das políticas institucionais de ensino. 

 

 

3.3 Evolução institucional a partir dos processos de Planejamento e Avaliação 

Institucional 

 



 
 

FACULDADE DE TECNOLOGIA EVOLUÇÃO 
PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional 

  

Página 21 de 91 
Faculdade de Tecnologia Evolução 

Rua Matos Vasconcelos,1626 – Couto Fernandes 
CEP 60442-058 

PABX (85) 3308-1000 

Em consonância com os processos, princípios e dimensões estabelecidos pela Comissão 

Nacional Avaliação da Educação Superior (CONAES) na Lei do SINAES, a Faculdade de Tecnologia 

Evolução, mediante aComissão Própria de Avaliação, coordenará “in loco” a avaliação 

institucional. Para tanto se faz necessário conhecer as potencialidades e fragilidades da instituição 

para com seus discentes, docentes, técnico administrativos e comunidade externa. Essas 

potencialidades e fragilidades deverão ser avaliadas por meio de questionários de modo a atender 

as cinco dimensões do SINAES abordadas no Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI. 

 

§ Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional  

§ Eixo 2: Desenvolvimento Institucional  

§ Eixo 3: Políticas Acadêmicas  

§ Eixo 4: Políticas de Gestão  

§ Eixo 5: Infraestrutura Física  

 

Os resultados das potencialidades e das fragilidades serão tratados nas conclusões dos 

relatórios. Estes relatórios serão importantes ferramentas para subsidiar o replanejamento das 

ações institucionais, objetivando o crescimento desta instituição.  

 A cada ciclo de avaliação é possível perceber as melhorias conquistadas mediante a análise 

dos dados das avaliações eletrônicas, reuniões, painéis de discussões, sessões de trabalho, sempre 

preservando o respeito a identidade dos participantes, num processo democrático, aberto a 

sugestões a respeito: do processo de avaliação, das soluções apresentadas e das avaliações 

externas.  

A Faculdade de Tecnologia Evolução tem conseguido identificar as problemáticas e com 

prontidão tem realizado os devidos ajustes. Nos últimos anos ações foram conquistadas, a partir da 

avaliação da CPA, sendo elas: 

  

§ Melhoria na acessibilidade;  

§ Ampliação dos pontos de wi-fi;  

§ Aquisição de laboratórios de informática;  

§ Projeto de aquisição da biblioteca virtual;  

§ Projeto de formação pedagógica a todos os docentes; 

§ Melhoramento na cantina;  
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§ Reforma da sala dos professores com adequação do espaço para o estudo;  

§ Disponibilização de mais bolsas de estudos aos técnicos a nível Lato Sensu e Stricto Sensu;  

§ Disponibilização de mais bolsas de estudos aos alunos envolvidos em programas de iniciação 

científica;  

§ Novos projetos de iniciação científica e extensão;  

§ Melhoria na forma de divulgação de informações importantes aos alunos e funcionários;  

§ Informatização da avaliação institucional e docente realizada pelo o aluno;  

§ Maior promoção de eventos acadêmicos. 

 

3.4 Processo de auto-avaliação institucional 

 

Os processos abrangentes de Avaliação Institucional compreendem dois momentos: o da 

avaliação interna e o da avaliação externa. No primeiro, a Instituição reconstrói a imagem que tem 

de si mesma, reunindo suas percepções e os dados que as baseiam. É um momento de elaboração 

do que vem sendo denominado de auto-estudo. O segundo momento, o da avaliação externa, é 

aquele em que esta visão é discutida com uma comissão de alto nível. Tal comissão, após ler o 

documento do auto-estudo, visita a instituição, mantém contatos e reuniões com diferentes 

segmentos institucionais e emite parecer, discutindo a visão que a Instituição tem de si mesma e 

apresentando sugestões e recomendações para seu desenvolvimento. 

No Brasil, o desenvolvimento da avaliação da Educação Superior tem sido marcado por dois 

movimentos. De um lado, aquele promovido pelo Poder Público, com objetivos definidos na 

legislação: Credenciamento e Recredenciamento de Instituições e Autorização, Reconhecimento e 

Renovação de Reconhecimento de Cursos. De outro, as iniciativas originadas no âmbito das próprias 

instituições: algumas com incentivo do Poder Público e outro conduzido de forma independente. E 

a proposta ora em implantação, do SINAES, caminha nessa direção. 

As mais recentes tendências de avaliação institucional estão baseadas em uma concepção 

que tem como eixo central a vocação da Instituição e os processos pelos quais ela busca realizá-la. 

Essa concepção está presente na proposta do SINAES. Trata-se de nortear a avaliação pelo modo 

como a Instituição traça seus caminhos para alcançar seus objetivos. Não se esgota, pois, em um 

modelo que retrate estaticamente a organização, mas em uma proposta que busca entender e 

explicar o que acontece na Instituição e porque acontece, com o intuito de aprimorar a sua trajetória 

para que se realize a sua missão. Por isso são colocadas no centro do processo a fluidez e a dinâmica 
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ambiental, enfatizando a integração organizacional, ou seja, como seus diferentes elementos 

interagem para a obtenção dos fins desejados.  

Sob essa ótica, consideram-se os macros elementos organizacionais: o ensino, a pesquisa, a 

sua gestão e os meios que lhes dão suporte. Obviamente, a Instituição vive inserida em um contexto 

social concreto, no qual promove intervenções e no qual busca elementos para seu crescimento e 

melhoria.  

O sistema de avaliação de uma Instituição deve ser, a um só tempo, original (no sentido de 

atender às suas necessidades específicas) e integrado àquele sistema maior, de modo a poder com 

ele se comunicar, concordando, complementando, questionando e modificando. Para tanto, deve 

adotar concepção dinâmica e abrangente, centrada em sua própria missão e história, porém com 

razoável grau de comparabilidade. 

A sistemática a ser adotada deve contemplar os múltiplos recortes da avaliação: quanto à 

metodologia, quantitativa e qualitativa; quanto ao foco, formativo e somativo; quanto à instância, 

interna e externa; quanto aos objetivos, a tomada de decisão, o mérito e a construção coletiva. 

A partir do conhecimento legal da Avaliação instituída pelo CONAES, através do SINAES que 

procederá a avaliação externa será realizada sob a orientação destes órgãos a Auto-Avaliação, pela 

Comissão Própria de Avaliação - CPA. 

Num primeiro momento será constituída a CPA, contando com a participação de membros 

de toda a comunidade acadêmica que planejará e organizará com reflexão da realidade, cuidando 

dos interesses da comunidade acadêmica dessa instituição, com o apoio de seus gestores e 

mantenedores, disponibilizando as informações necessárias ao processo de autoconhecimento. 

A dinâmica de atuação se dará a partir das particularidades da Instituição, conforme as 

necessidades e situações específicas. Para tanto a CPA, composta pelo representante da 

comunidade externa, do corpo técnico administrativo, por alunos e membros do corpo docente, 

adotaram uma dinâmica de trabalho que envolverá os seguimentos da instituição nas reflexões e 

apontamento de possíveis soluções, de modo flexível 

Serão utilizadas técnicas como reuniões, painéis de discussões, sessões de trabalho, 

preservando a distribuição de material escrito e/ou procedimentos que preservem o respeito a 

identidade dos participantes, num processo democrático, aberto a sugestões a respeito do processo 

de avaliação e da busca de soluções. 

Vale ainda ressaltar que a Avaliação Institucional constitui-se um processo que permite 

participação de todos na construção do Projeto Institucional a partir da reflexão de sua prática. 
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Assim, a linha teórica-metodológica a ser escolhida e aplicada contribui de forma decisiva para os 

resultados positivos ou negativos de todo o processo. A base científica da investigação dá 

credibilidade aos dados coletados e possibilita uma análise fidedigna da realidade. 

Na construção do Projeto de Auto-Avaliação a Comissão Própria de Avaliação da Faculdade 

de Tecnologia Evolução percebe a oportunidade de a Instituição exercitar um olhar para dentro de 

si mesma, respeitando a sua individualidade, possibilidades e limites dos seus agentes educativos, 

evitando a competição e a classificação tão comum na avaliação meritocrática. Assim, a 

metodologia da investigação escolhida, prima pela reflexão e construção de uma nova realidade 

possível. 

 Desta forma, as ações metodológicas da avaliação Institucional da Faculdade de Tecnologia 

Evolução serão consubstanciadas nos seguintes critérios: a totalidade, a participação coletiva, o 

planejamento e acompanhamento. 

Na visão de totalidade, a Faculdade será avaliada em todas as suas instâncias. As avaliações 

anteriores e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) serão os referenciais para a 

investigação. Na visão de reflexão-ação as avaliações e o PDI serão analisados e reconstruídos num 

processo contínuo. Os instrumentos selecionados e aplicados, os debates, entrevistas serão 

analisados no todo, atendendo, assim, aos indicadores quantitativos e qualitativos. 

As participações dos segmentos que compõem a Instituição ocorrerão de forma individual, 

mediante aplicação dos instrumentos de pesquisa, e de forma coletiva, nos momentos interativos 

e nos encontros. A adoção desse critério proporcionará uma visão multidimensional, o que 

enriquecerá o processo. 

O planejamento e o acompanhamento serão as vertentes que asseguraram o princípio da 

continuidade na avaliação e não deixarão que o levantamento de dados e a análise dos mesmos 

sejam apenas informações frias. Desta forma, se manterá a visão construtiva da avaliação, tendo 

sempre como metas a reconstrução das práticas institucionais a partir dos resultados. No âmbito 

externo, o critério do planejamento e acompanhamento contribuirá para os Sistemas de Ensino com 

a redefinição de políticas que venham a melhorar a educação superior.  

 Entende-se que, além dos critérios acima, fez-se necessário que: 

§ Haja a compreensão dos propósitos da avaliação por quem é avaliado;  

§ Seja estabelecida uma boa comunicação entre o avaliador e o avaliado; 

§ Os instrumentos a serem aplicados sejam selecionados de acordo com a dimensão a ser 

investigada; 
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§ Haja clareza quanto às consequências reais dos resultados e utilização adequada destes no 

crescimento institucional. 

 

A Avaliação Institucional é um processo educativo que ocorre no Ensino Superior 

aprimorando os processos acadêmicos, de infraestrutura e relações sociais. Avaliar a instituição na 

sua totalidade permitirá a auto-análise valorativa da coerência entre a missão e as políticas 

institucionais efetivamente realizadas para: o aprimoramento do planejamento das ações, apoiando 

as decisões de gestão e por consequência promove o desenvolvimento da instituição. 

A comissão da CPA será composta por membros docentes, técnicos administrativos, 

discentes, coordenações e comunidade externa e tem como objetivo avaliar a instituição na sua 

totalidade. Com o resultado da pesquisa é possível perceber as necessidades de melhoria, 

possibilitando o aprimoramento dos processos acadêmicos, da infraestrutura e das relações sociais.  

A sistemática do trabalho CPA envolve os segmentos administrativos (gestores e técnicos) e 

acadêmicos (docentes e discentes). Os resultados obtidos deste trabalho não são considerados 

como etapa final da avaliação institucional, e sim, uma ferramenta para nortear medidas futuras do 

ensino, pesquisa e extensão da Faculdade de Tecnologia Evolução. Para que isto ocorra há 

necessidade de debates destes resultados por toda a comunidade acadêmica com vistas ao 

aprimoramento das análises feitas, bem como a preparação das bases para o ciclo de auto-avaliação 

institucional. 

Os relatórios inseridos do Sistema e-MEC agora se apresentam em uma estrutura dividida 

entre Relatório Parcial e Relatório Integral, desenvolvidos no período trienal, conforme as 

orientações da Nota Técnica INEP/DAES/CONAES. 

O período de Planejamento e Ações da CPA inicia-se após a inclusão do relatório (ano 

anterior) da CPA no e-MEC. O fluxo de trabalho da CPA, bem como a condução das avaliações e 

divulgação dos resultados é dividida em 7 etapas, sendo: 

 

 

§ ETAPA 1 - Membros da CPA  

  

A partir do fechamento do Relatório do ano anterior é verificado a permanência ou os ajustes 

quanto a composição da Comissão e assim inicia-se o novo ciclo de ações da CPA.  
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§ ETAPA 2 - Cronograma / Distribuição de atividades entre os membros  

  

O cronograma das reuniões da CPA, contempla:  

  

ü Reuniões com os membros da CPA (planejamento / validação dos instrumentos de avaliação 

e divulgação da aplicação da avaliação entre toda a comunidade acadêmica / apuração das 

avaliações e relatório / divulgação dos resultados); 

ü Reuniões com os docentes / coordenadores (brainstorm para apuração de dados para a 

avaliação); 

ü Reuniões com os técnicos administrativos (brainstorm para apuração de dados para a 

avaliação);  

ü Definição das datas de aplicação dos questionários eletrônicos (avaliações feitas pelos 

alunos - institucional / docente / curso);  

ü Reuniões com a Diretoria (apresentação dos resultados / verificação do cumprimento das 

demandas no ano anterior); 

ü Períodos de verificação do cumprimento das metas; 

ü Outras ações. 

  

§ ETAPA 3 - Acompanhamento do cumprimento das demandas geradas  

  

ü Uma vez definida as demandas a serem trabalhadas (geradas a partir do relatório do ano 

anterior) a IES tem 1 ano (ciclo de avaliação parcial) para atender ao que foi planejado. Esse 

processo é acompanhado pelos membros da CPA e a ação é contínua.; 

ü Divulgação a comunidade acadêmica das demandas solucionadas.  

 

 

 

§ ETAPA 4 - Planejamento  

  

ü Definição dos instrumentos de avaliação, bem como a forma aplicação dos mesmos, coleta 

e tabulação de dados; 

ü Divulgação da aplicação das avaliações. 
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§ ETAPA 5 - Ações  

  

ü Execução das reuniões com os docentes - avaliação institucional / curso / infraestrutura; 

ü Execução das reuniões com os coordenadores - avaliação institucional / docente / 

infraestrutura; 

ü Execução das reuniões com os técnicos administrativos - avaliação institucional / 

intersetorial / infraestrutura; 

ü Aplicação do questionário eletrônico aos alunos - avaliação institucional / docente / curso / 

infraestrutura; 

ü Planos de Melhoria: Os setores avaliados ou profissionais avaliados com conceitos abaixo do 

esperado serão convidados a apresentar Planos de Melhorias que serão encaminhados a 

cada gestor pela CPA e acompanhados durante o ano, visando uma melhor performance na 

próxima avaliação. Ao final do processo, o objetivo é que uma profunda reflexão sobre a 

qualidade acadêmica tenha sido feita buscando a melhoria contínua.  

  

§ ETAPA 6 - Resultados  

 

ü Tratamento de dados dos brainstorm e dos questionários eletrônicos; 

ü Elaboração do relatório; 

ü Reunião com a diretoria para apresentar resultado e propostas; 

ü Reunião com os docentes e técnicos administrativos para apresentação do relatório; 

ü Divulgação dos resultados da avaliação a comunidade acadêmica.  

  

* É importante ressaltar que independente dos resultados obtidos, a CPA não terá caráter punitivo 

e sim construtivo buscando objetivando sempre a melhoria da qualidade acadêmica.  

  

§ ETAPA 7 - MEC  

 

ü Envio do Relatório no Sistema e-MEC . 
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3.5 Auto-avaliação institucional: participação da comunidade acadêmica 

 

O modelo de Gestão da Faculdade de Tecnologia Evolução é pautado na decisão colegiada. 

As principais decisões são tomadas nos Conselhos Superiores - CONSUP, nos Núcleos Docentes 

Estruturantes - NDE e contam com a participação do Corpo Docente e do Corpo Discente (através 

dos representantes de seus pares).  

 A Comissão Própria de Avaliação – CPA é constituída por dez membros, para exercer o 

mandato de três anos com possibilidade de recondução, a saber:  

  

§ Dois Coordenadores de Cursos;  

§ Dois representantes do Corpo Docente;  

§ Dois representantes do Corpo Discente;  

§ Dois representantes do Corpo Técnico-Administrativo;  

§ Dois representantes da Sociedade Civil. 

  

Um dos membros é eleito PRESIDENTE da comissão, sendo o responsável por comandar as 

ações para o período. Os representantes dos docentes, discentes e administrativos serão escolhidos 

pelos seus pares.  

 A participação de representantes dos variados setores da Faculdade garante que todos os 

envolvidos tenham voz e possam participar das decisões a serem tomadas. É importante ressaltar à 

necessidade de mudança entre os membros da CPA a fim de que novas ideias e percepções sejam 

colocadas para o bom desenvolvimento da IES.  

  

3.6 Auto-avaliação institucional e avaliações externas: análise e divulgação dos 

resultados 

 

Após a aplicação dos instrumentos de avaliação, seguir-se-á a elaboração do diagnóstico, 

apresentação dos resultados à Direção e aos demais envolvidos: professores, funcionários e alunos. 

Os resultados vão se constituir em documentos que fundamentarão os ajustes efetuados pelos 

diversos setores competentes na Instituição, o que fará prevalecer o sentido da avaliação, conhecer 

as potencialidades e aspectos que precisam ser melhorados, na perspectiva de fortalecer à 

caminhada de uma educação superior de excelência.  
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A análise dos resultados será feita pelos membros da CPA a partir das respostas por grupo 

de atores. Essa análise subsidiar a gestão com a maior quantidade possível de informações e 

esclarecimentos visando à melhor compreensão do que se verificará na pesquisa.  

À Comissão não caberá indicar decisões a serem realizadas a partir dos dados fornecidos, 

essa ação é de competência da Mantenedora, da Direção da Instituição, Coordenações de Curso e 

Responsáveis por setores avaliados, mas a comissão fará sugestões para as melhorias necessárias.  

É importante ainda ressaltar que a avaliação deverá se constituir enquanto instrumento para 

uma melhor Gestão da Instituição, sob todos os pontos de vista. Portanto, não constitui o único 

instrumento decisório, outros recursos deverão ser utilizados, evitando, principalmente no aspecto 

acadêmico, decisões precipitadas que venham a ser tomadas com base nas informações fornecidas 

por um único instrumento. Encarar a auto-avaliação como um processo, percebê-la como 

caminhada é uma forma de potencializar os recursos existentes na Instituição e as formas e critérios 

para o seu melhor direcionamento estratégico.  

Quanto às avaliações externas, após o recebimento do formulário preenchido pelos 

membros da Comissão de Avaliação in loco, a Comissão deverá analisar os pontos avaliados e 

verificar as potencialidades e fragilidades apontadas pela a Comissão de Avaliação do MEC. Esse 

estudo do relatório é de grande importância para a melhoria dos processos da instituição, das 

condições de infraestrutura e do atendimento aos aspectos que competem aos docentes e 

discentes. Após a análise do relatório a CPA deverá apresentar os resultados a Direção e aos demais 

envolvidos, para que juntos tracem estratégias de fortalecimento dos pontos positivos e de correção 

aos pontos de fragilidade.  

A divulgação das análises dos resultados do processo de Auto-Avaliação Institucional e das 

Avaliações Externas ocorrerá das seguintes formas:  

 

§ Cartazes - afixados na área de circulação dos alunos, em casa sala de aula, bem como em todos 

os setores da Faculdade, informando de forma sintetizada os resultados obtidos no processo 

de Auto Avaliação e das Avaliações Externas; 

§ Site da Faculdade – em forma de banner com os resultados obtidos nas avaliações; 

§ Reunião com Docentes - no início de cada semestre os coordenadores irão realizar reunião 

individual com cada professor para apresentar os resultados da Avaliação Docente;  

§ Reunião com os Gestores e Técnicos - no início de cada ano a CPA irá realizar reunião com os 

setores para apresentar os resultados das Avaliações;  
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§ Campanhas Publicitárias diversas e esporádicas - em determinadas situações, alguns 

resultados serão apresentados em campanhas de divulgação específicas. 

 

3.7 Relatórios de auto-avaliação 

 

O relatório de Auto-avaliação será construído a partir do estudo dos resultados obtidos 

mediante as pesquisas entre os diversos atores do meio acadêmico e assim a comissão se reunirá 

para analisar os dados e preparar o relatório conforme Sugestão de Relatório de Auto-avaliação 

expedido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) da 

Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES) do Ministério da Educação.  

 O relatório será desenvolvido com os dados da Instituição, composição da CPA, 

considerações iniciais, desenvolvimento com as ações planejadas e ações realizadas, os resultados 

alcançados destacando as fragilidades e potencialidades e como são incorporados os resultados no 

planejamento de gestão.  

 Para concluir o relatório serão destacadas as formas de divulgação dos resultados para o 

corpo social, as dificuldades e facilidades encontradas e as críticas e sugestões para aprimoramento 

do processo.  

 O Relatório, por fim, será anexado e enviado no Sistema e-MEC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 

4.1  Missão 
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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. 

 

4.2 Objetivos 

 

A Faculdade de Tecnologia Evolução tem por objetivos: 

 

§ 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 o desenvolvimento, através dos órgãos que a compõem;  

§ 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 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, 

interagindo permanentemente com a sociedade civil e o mundo do trabalho. 

 

4.3 Metas 

 

A Faculdade de Tecnologia Evolução tem como metas institucionais para o quinquênio: 

 

§ Recredenciar a Faculdade para a prestação de serviços educacionais;  
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§ Renovar o Reconhecimento do Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais, 

Redes de Computadores e Sistemas para Internet;  

§ Reconhecer os cursos de Bacharelado em Administração e Ciências Contábeis;  

§ Autorizar os cursos de Bacharelado em Serviço Social e Enfermagem;  

§ Implantar 6 cursos novos de Pós Graduação;  

§ Melhorar a nota ENADE;  

§ Preparar a estrutura pedagógica e física da Instituição para o funcionamento dos cursos a 

serem autorizados;  

§ Contratar servidores técnico-administrativos e docentes, visando à implantação do quadro 

da unidade para o atendimento acadêmico dos novos cursos;  

§ Ampliar a formação pedagógica inicial e continuada dos docentes;  

§ Ampliar a oferta de bolsas em nível Lato Sensu e Stricto Sensu aos técnicos administrativos;  

§ Melhorar os canais de comunicação interna e externa;  

§ Aprimorar o acompanhamento do processo ensino-aprendizagem com vistas a qualidade 

do serviço ofertado;  

§ Aprimorar o acompanhamento do aluno egresso; 

§ Ampliar a oferta dos projetos e programas de iniciação científica e extensão; 

§ Ampliar a oferta de bolsas aos discentes envolvidos nos projetos e programas de iniciação 

científica e extensão; 

§ Incentivar a produção acadêmica docente e discente; 

§ Informatizar toda auto-avaliação interna (CPA);  

§ Implantar a Revista Acadêmica para publicação dos trabalhos da comunidade acadêmica 

da Faculdade; 

§ Implantar a Biblioteca Virtual. 

 

 

4.4 Valores Institucionais 

 

§ Respeito - Agir com consideração para com a comunidade interna e externa. 

§ Atitude correta - Agir de acordo com os pensamentos e palavras baseados em valores 

humanos. 

§ Verdade - Agir de acordo com a realidade dos fatos. 
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§ Lealdade - Agir com sinceridade, franqueza e honestidade. Ser fiel aos compromissos.  

 

4.5 PDI, planejamento didático-instrucional e política de ensino de graduação e de pós-

graduação 

 

As instituições de Educação Superior são consideradas o espaço das discussões e ações que 

determinam os avanços dos mais variados campos do conhecimento. A Faculdade de Tecnologia 

Evolução fazendo parte dessas instituições se percebe como um espaço propício para aquisição dos 

saberes universalmente construídos e para reelaborá-los e a difundi-los, contribuindo para o 

desenvolvimento da sociedade nas diversas perspectivas.  

 A qualidade e a excelência do processo de ensino-aprendizagem na formação dos 

educandos é o foco da política de ensino da FACULDADE DE TECNOLOGIA EVOLUÇÃO. Para tanto a 

IES definiu: sua função social, a missão institucional, as atividades de ensino, extensão e a sua 

inserção no cenário sócio-econômico, cultural e ambiental como referenciais norteadores dessa 

política.  

O desafio de trabalhar em prol de uma educação superior transformadora e de qualidade 

levou a instituição a definir sua política de ensino baseada numa abordagem pedagógica 

progressista, atuando com práticas inovadoras nas áreas do ensino e extensão de forma 

indissociável. Assim, a ação curricular que é responsável pela formação dos egressos, é permeada 

dos valores sociais, éticos e culturais, preparando os discentes para lidar com as novas formas de 

produzir bens, serviços e os conhecimentos científico e tecnológico, levando-os ao pleno exercício 

da cidadania e da profissão.  

 O Plano Nacional de Graduação afirma que “a formação para o exercício de uma profissão 

em uma era de rápidas, constantes e profundas mudanças, requer, necessariamente, atenta 

consideração por parte da universidade. A decorrência normal deste processo parece ser a adoção 

de uma nova abordagem, de modo a ensejar aos egressos a capacidade de investigação e a de 

“aprender a aprender”. Este objetivo exige o domínio dos modos de produção do saber na 

respectiva área, de modo a criar as condições necessárias para o permanente processo de educação 

continuada” (Plano Nacional de Graduação: um novo olhar sobre velhos problemas. In: Resgatando 

espaços e construindo ideias. FORGRAD, 1997 a 2002. RJ, EDUFF, 2002), a Faculdade de Tecnologia 

Evolução ao concordar com a citação acima e com os quatros pilares da educação, propostos pela 

Comissão Internacional sobre Educação, em 1996, para a Unesco: aprender a conhecer, aprender a 
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fazer, aprender a ser, aprender a conviver, propõe um currículo que valorize as vivências dos seus 

agentes educativos, possibilitando a ação reflexiva de forma que sejam sujeitos construtores de uma 

sociedade melhor.  

 A autonomia, que é própria do ser humano, constitui-se num dos princípios que a Faculdade, 

mediante as suas ações pedagógica e administrativa, garante aos agentes educativos. Certa de que 

é essa autonomia que concretiza a função primeira da Educação Superior.  

 A Faculdade adota os seguintes pressupostos para a Política de Ensino:  

  

§ Indissociabilidade com a pesquisa e a extensão, garantindo a produção de saberes;  

§ Prática pedagógica investigativa com princípio educativo;  

§ Interdisciplinaridade no trabalho pedagógico como forma de não fragmentar o saber;  

§ Formação integral visando à emancipação social dos discentes;  

§ Responsabilidade social com a realidade em que está inserida;  

§ Compromisso com a pluralidade;  

§ Visão empreendedora;  

§ Avaliação processual na perspectiva da construção;  

§ Flexibilização nas ações curriculares. 

  

Os princípios pedagógicos orientadores da Política de Ensino da Faculdade estão abaixo 

relacionados:  

  

§ Aprendizagem significativa;  

§ Metodologias de ensino que favoreçam a construção do conhecimento;  

§ Prática profissional e social aproximando o conhecimento da realidade instituída;  

§ Difusão dos conhecimentos adquiridos e construídos. 

  

A Política para o Ensino é viabilizada mediante ações curriculares que desenvolvam no 

discente o espírito analítico e se efetiva a partir de:  

  

§ Eixos temáticos dos componentes curriculares dos cursos ofertados constituirão o espaço da 

construção do conhecimento dos discentes que dará consistência as ações que serão 



 
 

FACULDADE DE TECNOLOGIA EVOLUÇÃO 
PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional 

  

Página 35 de 91 
Faculdade de Tecnologia Evolução 

Rua Matos Vasconcelos,1626 – Couto Fernandes 
CEP 60442-058 

PABX (85) 3308-1000 

executadas com vistas ao alcance dos objetivos estratégicos traçados para a pesquisa no 

Plano de Desenvolvimento institucional da Faculdade;  

§ Incentivo às investigações associadas ao potencial curricular dos cursos de graduação e pós-

graduação;  

§ As metodologias de investigação desenvolvidas no ensino pretendem desenvolver o espírito 

crítico, a inovação, a criatividade dos seus estudantes durante a formação acadêmica 

preparando-os para atuarem no mundo do trabalho como agentes construtores de novos 

conhecimentos.  

  

A política de ensino da Faculdade se concretiza mediante a execução das metas para atingir 

os objetivos traçados para a Instituição, são eles:  

  

§ 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 o desenvolvimento, através dos órgãos que a compõem;  

§ 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 Faculdade atue;  

§ 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.  

 

A Política de Pós-Graduação da Faculdade de Tecnologia Evolução se preocupa com a 

formação de seus discentes e entende sua responsabilidade para a melhoria das condições de vida. 

Nesse sentido, a Pós-Graduação se configura como peça-chave para o crescimento da capacidade 

institucional para cumprir sua missão, dando respostas aos problemas e questionamentos da região 

onde se insere, sejam econômicos, sociais, científicos e culturais, em âmbito regional, nacional e 

internacional.  
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 Para tanto, a Pós-Graduação atende ao objetivo de formação e aprimoramento de 

profissionais capacitados, ao mesmo tempo em que abertos para a construção do conhecimento 

como um dado dinâmico e plural, aberto ao diálogo e aprendizado mútuo com outros centros 

acadêmicos, daí por que desenvolver nos cursos de Pós-Graduação o conceito de profissional 

pesquisador, consciente do caráter inacabado do conhecimento humano e da necessidade de 

formação continuada, bem como de sua responsabilidade de retorno em termos de trabalho e 

conhecimento para a sociedade.  

 Portanto, a Política de Pós-Graduação não se prende a ditames mercadológicos ou a um 

pragmatismo subserviente de interesses meramente econômicos, mas está voltada para a formação 

humana mais ampla de seus quadros, aberta à liberdade de trabalho de seus pesquisadores, 

relacionando campos os mais variados, incluindo o econômico, respeitando a autonomia científica 

que deve nortear as pesquisas.  

 No que diz respeito à Pós-Graduação, a Faculdade se propõe aos seguintes objetivos:  

  

§ Oferecer formação profissional continuada de alto nível;  

§ Formar sujeitos autônomos, com currículo relativamente flexível por meio de disciplinas 

optativas suficientes para permitir a construção de respostas multidisciplinares tempestivas 

às necessidades complexas da sociedade contemporânea;  

§ Desenvolver uma cultura acadêmica calcada na pesquisa;  

§ Estabelecer vínculo produtivo entre pesquisa, ensino e extensão;  

§ Fortalecer a relação com a graduação, estendendo as pesquisas realizadas em seu âmbito a 

discentes e docentes exclusivos desse nível de ensino;  

§ Desenvolver novas tecnologias, buscando fomento para laboratórios modernos em 

constante atualização.  

  

Estão sendo trabalhados os seguintes cursos de Pós-Graduação:  

  

§ Gestão Empresarial;  

§ Gestão de Pessoas;  

§ Gestão de Marketing  

§ Gerenciamento de Projetos;  

§ Segurança de Redes de Computadores; 
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§ Coordenação Pedagógica e Gestão Escolar. 

 

Pretende-se ampliar a Pós-Graduação com os seguintes cursos: 

 

§ Gerenciamento de Processos;  

§ Metodologias Contemporâneas e Tecnologias para o Ensino; 

§ Marketing Digital; 

§ Projetos em Tecnologia Mobile; 

§ Controladoria; 

§ Banco de Dados. 

 

4.6 PDI, política e práticas de pesquisa ou iniciação científica, de inovação tecnológica 

e de desenvolvimento artístico e cultural 

 

A Faculdade parte da premissa de que pesquisa acadêmica deve englobar toda investigação 

que utiliza o método científico como instrumento de descoberta e entendimento com a realidade. 

Pesquisar é realizar uma investigação contínua de um determinado ponto da realidade, através da 

fundamentação teórica e levantamento rigoroso de dados empíricos, de modo a permitir que esta 

teorização resulte, através da comprovação, na ampliação dos conhecimentos sobre a realização 

investigativa.  

 Na implantação dos cursos, o Ensino, a Iniciação Científica e a Inovação são as três áreas que 

se integram de forma a interagir como ponte para socializar os conhecimentos produzidos. Em fase 

operacional, as pesquisas na Faculdade diferentes formas:  

  

§ À solução de problemas específicos;  

§ Pesquisas populares, visando aproximação e integração com a comunidade;  

§ Pesquisas vinculadas a ações pedagógicas e institucionais;  

§ Pesquisas direcionadas ao desenvolvimento científico e tecnológico;  

§ Pesquisas voltadas vistas à elaboração de trabalhos científicos, monografias e tese.  

  

Os docentes da Faculdade de Tecnologia Evolução possuem competência e desenvolvem 

pesquisa junto aos acadêmicos. Acredita-se que mediante as várias linhas de pesquisa, o resultado 
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será sempre uma importante contribuição para a solução de problemas emergentes da realidade. 

A partir dos prismas de pesquisa a ser adotado pela IES, fundamentar-se-ão 3 (três) diretrizes que 

nortearão as atividades de pesquisa/iniciação científica, tecnológica, artística e cultural da 

Faculdade:  

  

§ Promover disciplina, seriedade, método e sistematização de procedimentos, como 

exigências para a criação de competência, criticidade para produção e qualificação do ensino 

e o avanço da ciência;  

§ Fazer desta investigação o meio de qualificar o ensino de graduação e pós-graduação (lato 

sensu), através de incentivos à iniciação científica formando uma geração de novos 

pesquisadores;  

§ Possibilitar a institucionalização das pesquisas, permitindo o avanço qualitativo das ações no 

ensino, pesquisa, extensão e desenvolvimento cultural.  

  

A política institucional de iniciação científica de acordo com o planejamento da Faculdade 

está voltada para a formação humana mais ampla, aberta à liberdade de trabalho de seus 

pesquisadores, relacionando campos os mais variados, incluindo o econômico, respeitando a 

autonomia científica que deve nortear as pesquisas.  

O envolvimento dos docentes com a Graduação, não por exigência dos órgãos 

governamentais, mas em função de uma consciência de que a formação de qualidade nos dois níveis 

de ensino passa pelo fortalecimento de linhas de iniciação científica e pela consolidação de grupos 

de pesquisa.  

 Nesse entendimento a Faculdade de Tecnologia Evolução deverá atender a 

pesquisa/iniciação científica, a inovação tecnológica, e o desenvolvimento artístico e cultural 

através de:  

  

§ Eventos Acadêmicos; 

§ Projeto de Iniciação a Pesquisa e estímulo aos grupos de estudo e a autonomia nos processos 

de aprendizagem;  

§ Projetos integradores e de fomento a busca do conhecimento interdisciplinar. 
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4.7 PDI, políticas institucionais voltadas à valorização da diversidade, do meio 

ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural, e ações 

afirmativas de defesa e promoção dos direitos humanos e da igualdade étnico-racial 

 

A Faculdade de Tecnologia Evolução valoriza a diversidade que existe na comunidade 

acadêmica (professores e alunos) colaboradores (gestores e setores administrativos e acadêmicos). 

Tem um compromisso com a igualdade de oportunidades e é intolerante com a discriminação e o 

assédio e dedica as ações de prevenção a esses assédios e qualquer tipo de discriminação baseada 

na etnia, gênero, cor, nacionalidade, religião, idade, orientação sexual, opinião política ou qualquer 

forma de preconceito. Procura manter suas instalações adequadas, com acessibilidade para pessoas 

com deficiência e pessoas com quaisquer tipos de necessidades.  

Ações como comemoração a datas específicas, publicação nas redes sociais da Faculdade de 

valorização a toda forma de ser, discurso contínuo de sensibilização e conscientização sobre a 

diversidade, inclusive juntamente ao corpo docente quanto as diversas formas de aprender.  

 A Faculdade de Tecnologia Evolução sabe que a conscientização ambiental tem um 

significado maior quando assume obrigações que proporcionem proteção e melhoria do bem-estar 

da sociedade. As ações se manifestam de diversas maneiras, seja pelo ensino, pesquisa e/ou pela 

extensão.  

No intuito de que todos os alunos tenham acesso a essa temática, o transmitir desse 

conhecimento, o estimular o senso crítico e o fomento à pesquisa da temática ambiental dentro das 

organizações, de forma sistêmica, integrada e profundamente ligada aos sistemas de gestão, às 

inovações e às propostas do Desenvolvimento Sustentável, a Faculdade Evolução ofertará dentro 

das matrizes curriculares dos cursos de Graduação a disciplina de Gestão Ambiental, atendendo 

também ao disposto na Lei nº 9.795/1999, no Decreto nº 4.281/2002 e na Resolução CNE/CP nº 

2/2012.  

  

Dentre os objetivos da Faculdade de Tecnologia Evolução tem-se o promover do 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.  

Nesse entendimento ações como a elaboração e execução de projetos voltados para os 

temas da diversidade étnica, linguística, ambiental, cultural e inclusão social; organização de 
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eventos que promovem cultura, diversidade e meio ambiente; promoção da valorização da 

memória e do patrimônio cultural e ambiental da região; dentre outros; a fim de garantir o 

atendimento desse objetivo.  

 A IES reconhece sua importância na comunidade onde está inserida, está empenhada em 

criar laços com toda a sociedade para assegurar que os estamos ouvindo e que seus direitos são 

levados em conta, com o compromisso de dialogar com todos sobre as questões que permeiam os 

direitos humanos.  

As políticas de Direitos Humanos implementadas pela Faculdade de Tecnologia Evolução são 

pautadas na transversalidade nas diretrizes e nos objetivos estratégicos propostos, na perspectiva 

da universalidade, indivisibilidade e interdependência dos Direitos Humanos”. Além de atender às 

Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, conforme disposto no Parecer CNE/CP 

nº 8/2012 e no Parecer CNE/CP nº 8, de 06/03/2012, que originou a Resolução CNE/CP nº 1, de 

30/05/2012, conforme consta no PDI da IES. Para o atendimento de forma ampla e que atinja a 

todos os discentes a Faculdade Evolução trabalha a temática dentro de suas disciplinas, como a de 

Administração de Recursos Humanos que trata dos direitos humanos como estratégia social de 

igualdade.  

 O desafio de trabalhar em prol de uma educação superior transformadora e de qualidade 

levou a instituição a definir sua política de ensino baseada numa abordagem pedagógica 

progressista, atuando com práticas inovadoras nas áreas do ensino, pesquisa e extensão de forma 

indissociável. Assim, ação curricular que será a responsável pela formação dos egressos, será 

permeada dos valores sociais, éticos e culturais, preparando os discentes para lidar com as novas 

formas de produzir bens, serviços e os conhecimentos científicos e tecnológicos, levando-os ao 

pleno exercício da cidadania e da profissão.  

Com esse entendimento a Faculdade Evolução trabalha temas voltados para:  

  

 

§ A responsabilidade social aplicada à pluralidade étnica e cultural.  

§ A diversidade étnica e cultural no Brasil.  

§ A noção de raça como noção política e Histórica.  

§ A história da cultura indígena e o contexto sociocultural.  

§ Relações étnico-raciais – história da cultura afro-brasileira. 
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4.8 PDI e políticas institucionais voltadas ao desenvolvimento econômico e à 

responsabilidade social 

 

O estudante, mais do que retribuir seus conhecimentos a sociedade civil como um todo, 

exerce de fato à cidadania, sendo responsável diretamente pela melhora social do seu entorno. A 

comunidade assistida pelos estudantes além de receber e interagir com o mundo acadêmico, dentro 

do mesmo espírito de cidadania, multiplica os conhecimentos e valores adquiridos ou construídos 

com a comunidade da Faculdade.  

 No exercício de suas finalidades a Faculdade de Tecnologia Evolução contribui para a 

inserção, no mercado de trabalho, de profissionais altamente qualificados, conscientes e 

experientes. Esta inserção, no entanto, não é pontual, consequência do conhecimento da realidade 

social em que se insere a instituição. A inclusão social destes profissionais qualificados transcende 

os padrões local, espacial e quantitativo, devido ao alcance das parcerias estabelecidas e à 

globalização no mundo do trabalho e do conhecimento. Tem-se a oportunidade de oferecer à 

sociedade civil uma alavanca para o sucesso e para a desejada inclusão em patamares superiores 

de profissionalização. Com este processo, pela demanda já explicada, tem-se que o 

desenvolvimento social e econômico da região tem um incremento justamente por ser ofertado 

àquilo que o mercado deseja e necessita, de modo que o ciclo de valor seja posto em prática. 

 O ensino é então caracterizado por ser um processo que objetiva desenvolver no estudante: 

a capacidade de gerenciar o seu próprio trabalho; a capacidade de verbalização e comunicação; a 

capacidade de trabalhar e produzir em equipe; a compreensão da totalidade do processo de 

produção a que está vinculado; a capacidade de adquirir e operar intelectualmente novas 

informações; o aprimoramento de hábitos de relações sociais; a capacidade de transferência de 

conhecimentos para o ambiente organizado do sistema produtivo e o desenvolvimento da 

capacidade de iniciativa e de tomada de decisões.  

  

A Faculdade Evolução trabalhará em suas ações, de forma transversal, mediante eventos, 

palestras e campanhas e utilizando-se das disciplinas curriculares para o desenvolvimento do tema 

Responsabilidade Social. 

 Tem-se assim a certeza com esse tipo de educação desenvolvida por esta Instituição fará a 

diferença do desempenho profissional que atua no setor produtivo e social. Sua formação faz com 
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que a responsabilidade social não tenha há sido apenas um projeto acadêmico desenvolvido, mas 

um comprometimento com a realidade que o cerca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 POLÍTICAS ACADÊMICAS 

 

5.1 Políticas de ensino e ações acadêmico-administrativas para os cursos de graduação 
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As Políticas Acadêmicas da Instituição devem estar norteadas por diretrizes que tenham 

como meta a aprendizagem, a partir de um corpo docente e técnico capacitado e qualificado.  

Atendendo o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, essas 

políticas devem estar integradas, de modo a contribuir para que a Faculdade Evolução consolide  

sua missão. A Instituição realizará a produção e difusão do conhecimento, considerando a realidade 

local, visando ao desenvolvimento da sociedade.  

Assim, as Políticas Acadêmicas devem garantir a consolidação e expansão que se pretende 

para a Faculdade nas áreas de ensino, pesquisa e extensão. Nesse sentido, devem ser consideradas 

as demandas de estruturação acadêmica, administrativa e física, assim como a contratação de 

pessoal para atender, de forma qualificada, ao que é proposto.  

A Faculdade de Tecnologia Evolução estabelece em sua política de ensino, norteando-se 

pelos seus objetivos gerais referente ao ensino e outros que são interativos com esta área. Seguem-

se:  

 

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

reflexivo;  

§ Formar profissionais, nas diferentes áreas do conhecimento, aptos para a inserção no mundo 

produtivo e participarem do desenvolvimento da sociedade brasileira; 

§ Possibilitar a sua formação contínua de seus discentes; 

§ Incentivar o trabalho de investigação científica, visando o desenvolvimento da ciência e da 

tecnologia e da criação e difusão da cultura; 

§ Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem o 

patrimônio da humanidade e comunicar o saber por meio de ensino, de publicações ou de 

outras formas de comunicação; 

§ Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a 

correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos 

numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração;  

§ Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, prestando serviços 

especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade. 

 

Para o cumprimento de suas finalidades e objetivos, a Faculdade de Tecnologia Evolução tem 

alguns pressupostos que sustentam a sua política de ensino, são eles: 
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§ Indissociabilidade com a extensão, garantindo a produção de saberes; 

§ Prática pedagógica investigativa com princípio educativo; 

§ Interdisciplinaridade no trabalho pedagógico como forma de não fragmentar o saber; 

§ Formação integral visando à emancipação social dos discentes; 

§ Responsabilidade social com a realidade em que está inserida; 

§ Compromisso com a pluralidade; 

§ Visão empreendedora; 

§ Avaliação processual na perspectiva da construção; 

§ Flexibilização nas ações curriculares. 

 

A definição da política de ensino da Faculdade deu-se a partir da leitura do cenário nacional 

e local da educação superior e elegeu-se como objetivo estratégico ofertar cursos de graduação, 

preservando como fundamento básico a concepção de que, para formar um profissional 

competente e realmente sintonizado com um mundo em permanente mudança e em contínuo 

processo de globalização, é preciso estimular o desenvolvimento de competências e habilidades que 

lhe permita:  

 

§ Pensar criticamente sob a realidade que o circunda; 

§ Ser capaz de argumentar de maneira lógica e convincente; 

§ Ter uma visão de mundo ancorada na responsabilidade social; 

§ Ter consciência da sua importância para contribuir para o desenvolvimento do município e da 

melhoria dos indicadores educacionais, sociais e de saúde pública;  

§ Utilizar a tecnologia a serviço da sociedade;  

§ Dominar os saberes do seu campo de atuação profissional, ao mesmo tempo em que domine 

as noções fundamentais (multidisciplinares) de outras áreas abrangendo os conhecimentos 

universais. 

O profissional formado com o perfil acima traçado será competente e versátil, aproveitando 

as melhores oportunidades de mundo do trabalho, na sua área de atuação. Mundo, esse, complexo, 

diversificado e competitivo.  

É dentro do espírito de manter a formação de profissionais capazes de encontrar soluções 

tanto para questões teóricas maiores como para os problemas do dia-a-dia, que se integra a filosofia 
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de ensino e a concepção pedagógica da Faculdade de Tecnologia Evolução. O suposto de que seus 

alunos estejam permanentemente expostos ao aprendizado da teoria nas aulas expositivas 

dialogadas e ao trabalho prático nas equipes de aprendizagem, em todos os componentes.  

A política de ensino da Faculdade Evolução será viabilizada mediante os objetivos, diretrizes 

e ações traçadas consolidando a Faculdade como uma instituição comprometida com a qualidade 

de suas atividades acadêmicas.  

Nesta perspectiva, a Faculdade desenvolve programas de disciplinas bem estruturados, cujos 

conteúdos programáticos são sempre pensados e trabalhados por docentes especialistas da área. 

Para tanto, outra vertente forte da política de ensino é selecionar criteriosamente seus docentes, 

os quais passam por permanente processo de avaliação e capacitação específica de sua área e 

também pedagógica. 

Em consonância com a política dessa área e os objetivos gerais da Faculdade, propõe-se um 

currículo de um ensino que valorize todas as experiências vivenciadas pelas pessoas que nela atuam, 

tendo como referenciais os aspectos sociais e culturais dos quais as mesmas são detentoras. Cada 

etapa do currículo é planejada em função dos fins pretendidos e da realidade concreta que os 

determina. Cada ação é acompanhada de reflexão, provocando o aprimoramento das ações 

anteriores, desencadeando um processo dinâmico e sólido de evolução. 

A Faculdade Evolução defende e acredita no princípio da indissociabilidade entre o ensino, 

pesquisa e extensão. Este reflete a qualidade do trabalho acadêmico que favorece a aproximação 

entre a educação superior e sociedade, a auto-reflexão crítica, a emancipação teórica e prática dos 

estudantes e o significado social do trabalho acadêmico.  A concretização desse princípio supõe a 

realização de projetos coletivos de trabalho que se referenciam na avaliação institucional.  

A política ora apresentada estabelece que a ação pedagógica da Faculdade tenha como base 

os quatros pilares da educação, propostos pela Comissão Internacional sobre Educação, para a 

UNESCO, são eles: 

 

§ Aprender a conhecer significa não conceber o conhecimento como algo imutável, mas como 

algo que se constrói ao longo de toda a existência, onde quer que o indivíduo esteja. Neste 

processo sempre existirão sujeitos que ensinam e que aprendem, em torno de um objeto de 

conhecimento; 

§ Aprender a fazer de diferentes formas, de maneira que não seja a simples reprodução e nem 

fique preso a formas e formulas de se chegar aos resultados desejados, mas, desenvolva um 
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leque de competências e habilidades que levem o indivíduo a uma qualificação aplicada nas 

mais diversas situações; 

§ Aprender a conviver - Isto implica colocar-se no lugar do outro, para sentir suas frustrações, 

angústias e desejos; compreender e valorizar as diferenças, privilegiando o desenvolvimento 

da cultura da paz e da colaboração. Aprender coletivamente é enriquecedor para a 

sociedade; 

§ Aprender a ser - conhecer-se a si mesmo, aprendendo a ser num constante processo de 

crescimento. Vendo-se como sujeito de capacidades múltiplas e como sujeito de relações, o 

indivíduo tem condições de desenvolver-se de maneira mais significativa. 

 

Os Princípios pedagógicos orientadores da Política de Ensino são: 

 

§ Aprendizagem significativa; 

§ Metodologias de ensino que favoreçam a construção do conhecimento; 

§ Prática profissional e social aproximando o conhecimento da realidade instituída; 

§ Difusão dos conhecimentos adquiridos e construídos 

 

Baseada nos princípios orientadores da política de ensino e certos de que os mesmos 

contribuirão para a concretização dos objetivos, a Faculdade definiu os objetivos pedagógicos: 

 

§ Promover e desenvolver o ensino como aporte de conhecimento sustentável; 

§ Fomentar a cultura e a socialização do conhecimento mediante a promoção de eventos 

técnico-científicos, de publicações em revistas científicas, da participação em congressos, 

seminários e outros; 

§ Constituir espaços de desenvolvimento científico e tecnológico; 

§ Estimular a formação profissional continuada; 

§ Promover a educação integral, desenvolvendo os conhecimentos científico, tecnológico e 

humanístico, que capacitam o indivíduo identificar, formular e resolver problemas, tomando 

decisões, sendo empreendedor e pró-ativo com visão crítica, interdisciplinar e sistêmica, 

considerando os aspectos: políticos, econômicos, sociais e ambientais a partir da ética e do 

comprometimento com a qualidade de vida. 
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5.1.1 Condições de acesso  

 

As inscrições para o processo seletivo são abertas por edital, no qual constam informações 

sobre os cursos como: prazo de inscrição, número de vagas por curso e turno, documentação 

necessária para a inscrição, a relação das provas, os critérios de classificação e desempate, os 

encargos financeiros dos alunos e demais informações úteis aos candidatos. 

O processo seletivo abrange conhecimentos comuns às diversas formas de escolaridade do 

ensino médio, sem ultrapassar este nível de complexidade, a serem avaliados em provas escritas na 

forma estabelecida em Edital, bem como outras formas que contemplem a total igualdade de 

concorrência entre todos os candidatos, de acordo com as diretrizes do MEC. 

Os cursos Superiores de Tecnologia e os cursos de Bacharelados, têm seus critérios de acesso 

disciplinados pela Constituição Federal, pela LDB nº 9.394/96, pelo Parecer CNE/CP no 95/98, pelo 

Parecer CNE/CES no 98/99 e pelos Decretos no 2.406/97 e nº 3.860/2001. Na perspectiva das 

orientações definidas no Parecer CNE/CP nº 95/98, os pontos principais que regem o acesso ao 

ensino superior são:  

 

§ Igualdade de condições para acesso e permanência na escola (Inciso I, Artigo 206 da 

Constituição Federal);  

§ Garantia de acesso aos níveis mais elevados de ensino, segundo a capacidade de cada um 

(Inciso V, Artigo 208 da Constituição Federal);  

§ Acesso aberto a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham 

sido classificados em processo seletivo (Inciso II, Artigo 44 da LDB);  

§ A Faculdade, atende ainda o prescrito nas seguintes legislações: Artigo 8o do Decreto no 

2.406/97 e na Portaria no 1.647/99, bem como o disposto no Decreto Federal nº 4.364/02.  

 

 

Também, é possível o acesso de alunos transferidos de outras instituições, transferências ex-

offício e de graduados de acordo com o Regimento Interno. 

 

5.1.2 A dinâmica da sala de aula 
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A sala de aula é o espaço e o ambiente onde devem ser promovidas experiências organizadas 

no sentido de orientar e dinamizar a aprendizagem dos alunos mediante o seu envolvimento e o 

exercício dos processos mentais estimulados pela problematização e resolução de problemas, da 

vivência das práticas e discussão dos métodos de caso e da experimentação da teoria na prática. 

Em vista disso, para melhorar a aprendizagem dos alunos a instituição observa e alinha 

constantemente o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem nesse espaço pedagógico de 

como os alunos reagem as diferentes experiências e seus diversos desdobramentos, que aspectos 

do relacionamento professor-aluno e aluno-aluno são mais favoráveis a aprendizagem e como eles 

são promovidos. 

  

5.1.3 Flexibilidade dos componentes curriculares 

 

Os cursos da Faculdade de Tecnologia Evolução foram concebidos sob a luz de uma reflexão 

constante sobre as inovações pedagógicas capazes de aprimorar o processo ensino/aprendizagem. 

Tal reflexão acerca das inovações são contribuições teórico-metodológicas que visam a ampliação 

da prática, numa relação dialética constante. 

Tais inovações são embasadas pela compreensão holística da educação, que prioriza o 

conhecimento do todo sem negar a importância do conhecimento das partes, além de manter a 

articulação entre os pressupostos da abordagem sistêmica, da progressista e do ensino como 

pesquisa, possibilitando a realização em sala de aula e fora dela de experiências bem sucedidas, 

sempre repensando a educação com profundidade teórica, mas com diálogo constante com a 

prática. 

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. Por outro lado, a flexibilidade garante oportunidades diferenciadas de integralização dos 

cursos, possibilitando aos alunos a construção de uma trajetória autônoma. 

Dentre as formas de flexibilizar curricular, pode-se destacar o ensino por disciplinas, onde o 

conjunto destas disciplinas formará um módulo. 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 



 
 

FACULDADE DE TECNOLOGIA EVOLUÇÃO 
PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional 

  

Página 49 de 91 
Faculdade de Tecnologia Evolução 

Rua Matos Vasconcelos,1626 – Couto Fernandes 
CEP 60442-058 

PABX (85) 3308-1000 

pretendem desenvolver. Um determinado módulo ou conjunto de módulos qualifica e permite ao 

indivíduo algum  tipo de exercício profissional. 

Um determinado módulo qualifica e permite ao aluno algum  tipo de exercício profissional e 

para isto a matriz curricular é então dividida em módulos. Após concluir cada módulo, o aluno 

receberá um certificado de qualificação profissional. 

Outro ponto especificamente na flexibilização dos currículos, é manter um olhar crítico 

particularmente com a eliminação da rigidez estrutural das matrizes curriculares, mediante, entre 

outros itens, a redução dos pré-requisitos. Toda a discussão sobre pré-requisitos é feita com os 

NDE’s e depois discutida nos colegiados superiores. 

 

5.1.4 Integralização do curso 

 

A integralização dos cursos segue os princípios legais do Ministério da Educação e estão 

expressos nos projetos pedagógicos de cada curso, respeitando a carga horária estabelecida. 

A política institucional permite transferências entre cursos e aproveitamento das disciplinas 

de acordo com a legislação, garantindo o aproveitamento das disciplinas em sua totalidade quando 

a carga horária e os conteúdos programáticos representarem pelo menos 75% do total cursado. 

Caso não seja atingido tal nível percentual, o aluno poderá solicitar revisão através da comprovação 

de seus conhecimentos a partir de uma avaliação. 

Além disso, diante do exposto na Lei de Diretrizes e Bases No. 9394/96, Art. 47 § 2º que diz 

que os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado por meio de 

provas e outros instrumentos de avaliação específicos, aplicados por banca examinadora especial, 

poderão ter abreviada a duração dos seus cursos, de acordo com as normas dos sistemas de ensino. 

Tal aproveitamento de conhecimentos adquiridos em serviço é verificado através de aplicação de 

prova de conhecimentos e sua respectiva aprovação pelo coordenador e colegiado do curso. 

As Atividades Complementares, previstas para os cursos de graduação, além de constituírem 

importantes mecanismos para introduzir a flexibilidade também proporcionam oportunidades 

diferenciadas, na medida em que permitem o reconhecimento de atividades enriquecedoras e 

complementadoras do perfil do egresso realizadas pelos estudantes para a integralização de parcela 

da carga horária do curso. 
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5.1.5 Projetos Integradores 

 

A prática pedagógica dos Cursos da Faculdade objetiva o desenvolvimento de competências 

e a capacidade de integração destas competências, dessa maneira, a avaliação dos conteúdos a 

partir das disciplinas será agregada à avaliação dos projetos integradores. Os projetos integradores 

tem significância idêntica aos resultados das demais disciplinas, inclusive para a obtenção da 

certificação de qualificação profissional, o que promove o desenvolvimento das competências e 

integração dos conhecimentos.  

Os projetos integradores possibilitam a visão crítica e integrada dos conhecimentos, 

buscando a constante inovação, criatividade, adaptação e identificação de oportunidade se 

alternativas na gestão das organizações. O modelo de integração de conhecimentos permite o 

desenvolvimento de competências a partir da aprendizagem pessoal e não somente o ensino 

unilateral. Os projetos integradores estabelecem a ambientação da aprendizagem, estimulando a 

resolução de problemas organizacionais, capacitando e ampliando as alternativas para gestão e 

melhoria das práticas organizacionais. 

 

5.1.6 Estratégias de ensino-aprendizagem 

 

As estratégias de ensino-aprendizagem utilizadas na Faculdade de Tecnologia Evolução tem 

a finalidade de desenvolver as competências e habilidades dos estudantes, tornando-os capazes, ao 

final de sua formação, de enfrentarem desafios do mercado de trabalho. 

No processo de ensino-aprendizagem a instituição fundamenta-se nos princípios da 

pedagogia interativa, de natureza democrática e pluralista, com um eixo metodológico firmemente 

estabelecido e que prioriza metodologias ativas no ensino-aprendizagem. A pedagogia interativa 

desenvolve um processo de aprendizado mais participativo, capaz de estimular a troca de 

informações entre docentes e discentes e entre os próprios estudantes, estimulando a criatividade 

e levando-os a desenvolver a habilidade de reagir às novas situações que, de maneira concreta, 

serão impostas pela prática profissional. Supera, com vantagens, a pedagogia da transmissão 

passiva de conhecimentos utilizada nos métodos tradicionais de ensino, possibilitando o 

aperfeiçoamento contínuo de atitudes, conhecimentos e habilidades dos estudantes. Facilita o 

desenvolvimento dos seus próprios métodos de estudo, aprendendo a selecionar criticamente os 

recursos educacionais mais adequados, trabalhar em equipe e aprender a apreender. 
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  No espectro das teorias da aprendizagem, a instituição opta pelos pressupostos teóricos 

cognitivistas da aprendizagem: construtivismo, interacionismo e aprendizagem significativa. 

As competências expressas em cada um dos currículos de curso são desenvolvidas por meio 

da utilização das Metodologias Ativas, que supõe um aprendizado participativo. A metodologia ativa 

refere-se a um conjunto de ferramentas, cuja utilização tem como responsabilidade fazer com que 

os estudantes aprendam de fato, que se parta sempre de um problema a ser resolvido e que essa 

resolução passe pela experiência prática. Inclui a participação ativa pela concretização e aplicação 

do conhecimento por meio de experiências reais ou simuladas com o objetivo de desenvolver a 

capacidade de resolver problemas com sucesso. Cabe a afirmação que se aprende melhor fazendo 

e que não se pode pensar a formação de um profissional sem prática desde o início do curso. 

Desta forma, o processo de ensino-aprendizagem utiliza-se de um conjunto de ferramentas 

e estratégias para desenvolver no estudante a: autonomia, a curiosidade, o autogerenciamento de 

sua formação, seu aprendizado, a responsabilidade, o estímulo à construção de sua própria história, 

respeito ao seu conhecimento anterior, iniciativa, intuição e capacidade de questionamento.  

Os métodos ativos de aprendizagem, supõem uma sólida formação teórica, psicológica e 

pedagógica para conhecer claramente a natureza do ato pedagógico, para compreendê-lo como 

uma prática social que demanda fundamentos científicos. (RASSO & TAGLIEBER, 1992). 

 

5.1.7 Metodologias ativas de ensino e aprendizagem 

 
O processo de ensino-aprendizagem fundamenta-se nos princípios da pedagogia interativa, 

de natureza democrática e pluralista, com um eixo metodológico firmemente estabelecido e que 

prioriza metodologias ativas de ensino-aprendizagem. 

 

Sendo assim, os alunos passam à condição de sujeitos ativos desse processo, adquirindo 

conhecimentos de forma significativa pelo contato com metodologias de ensino voltadas à 

construção de competências vinculadas ao raciocínio e à reflexão crítica. O professor, por outro 

lado, passa a desempenhar o papel de incentivador, garantindo situações que estimulem a 

participação do estudante no ato de aprender; e de orientador, auxiliando na construção do 

conhecimento. 

A problematização dos conteúdos constituir quesito necessário e essencial para o 

desenvolvimento dessa proposta pedagógica, na medida em que estimula a participação do 

estudante e fornece ao docente uma constante atualização do perfil do discente, dos diferentes 
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níveis de ganhos, bem como do grau de dificuldade identificado durante o processo de 

aprendizagem. A partir de questões problematizadoras consideram-se os conhecimentos prévios e 

as experiências do estudante, possibilitando uma síntese que explique ou resolva a situação 

problema que desencadeou a discussão. 

Destacam-se, como metodologia de ensino-aprendizagem, as seguintes atividades: aulas 

dialogadas, dinâmicas de grupo, leituras comentadas, resenhas, aulas práticas, sala de aula 

invertidas, aulas problematizadoras, projetos, atividades colaborativas ensaios em laboratórios, 

estudos de meio, pesquisa bibliográfica e iniciação científica.  

Além disso, é estimulado a aplicação de metodologias de ensino baseadas na interação, tais 

como a discussão; o debate; a mesa redonda; o seminário; o simpósio; o painel; o diálogo, a 

entrevista; e o estudo de casos; e ou só, em algumas áreas, da metodologia do aprendizado baseado 

em problemas, como estudo centrado em casos reais. 

Além das tradicionais práticas amplamente conhecidas, algumas alternativas didáticas e 

pedagógicas, tais como: utilização de recursos audiovisuais e multimídia em sala de aula; utilização 

de equipamentos de informática com acesso à Internet. 

 

5.1.8 Aproveitamento de estudo 

 

O aproveitamento de estudos poderá se dar através do aproveitamento de disciplinas de 

cursos superiores cursadas com em outra IES com a apresentação do programa de disciplina e 

histórico acadêmico ou outro documento equivalente que ateste a aprovação na disciplina, bem 

como a carga horária.  

 

O aproveitamento se dará mediante aprovação de um professor com competências para a 

validação da mesma e atendida as orientações determinadas pelo Colegiado do Curso. Para o 

aproveitamento da disciplina é necessário que o conteúdo programático e carga horária sejam 

equivalentes em, pelo menos, 75% da ofertada pela a Faculdade Evolução. 

Outra forma de aproveitamento de estudos é a solicitação Avaliação de Conhecimento pelo 

o aluno, por estar apto a se submeter a tal verificação, tendo adquirido o conhecimento de forma 

autodidata e/ou através da participação em curso e/ou função, que tenha exigido aplicação dos 

conteúdos previstos na disciplina, que lhe provera dos conhecimentos, deverá se submeter, 

mediante instrumentos de avaliação específicos considerados pertinentes (escrita e/ou oral através 
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de questões e/ou atividades e/ou outros), estabelecidos e aplicados por Banca Examinadora, terão 

seus conhecimentos avaliados, o que lhes permitirá ter abreviada a duração do seu curso, de acordo 

com as normas do Conselho Superior e outros documentos legais da mantida. 

 

5.1.9 Políticas de Estágio 

 

A estrutura curricular desenhada para todos os cursos da Faculdade de Tecnologia Evolução 

não prevê o estágio obrigatório, com exceção daqueles que as Diretrizes Curriculares Nacionais 

determina o estágio curricular. 

A Faculdade acredita que diante da quantidade de empresas parceiras e de um curso focado 

no mercado de trabalho o estudante que desejar logo conseguirá um estágio. Neste caso a 

Faculdade de Tecnologia Evolução oferecerá todo o apoio pedagógico necessário ao estudante para 

que o mesmo possa desempenhar bem o seu papel. 

 

5.1.10 Prática Profissional 

 

Na educação Profissional é praticamente impossível haver a dissociação entre a teoria e a 

prática. Essa ação pedagógica nos Cursos Superiores de Tecnologia será desenvolvida dependendo 

da unidade curricular, considerando que as práticas profissionais são atividades necessárias para 

aproximar o estudante do mundo do trabalho.  

  

Segundo os referenciais curriculares da educação profissional, a prática se configura não 

como situações ou momentos distintos do curso, mas como metodologia de ensino contextualizada 

e que coloca em ação o aprendizado. 

Assim, a prática profissional será desenvolvida nos cursos da Faculdade de Tecnologia 

Evolução mediante estudos de casos, conhecimento de mercado, e das empresas, pesquisas 

individuais e em equipe, projetos e exercício profissional efetivo. Os cursos de bacharelados 

atendem as Diretrizes Curriculares Nacionais e também desenvolverão a prática profissional, tendo 

em vista que a prática torna-se necessárias em várias disciplinas, independente do estágio. 

  

5.1.11 Atividades Complementares 
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As participações em jornadas, seminários, exposições proporcionadas pela Faculdade de 

Tecnologia Evolução ou não, são complementares a formação do estudante, portanto haverá 

incentiva a inserção dos estudantes nesses eventos. 

As atividades de responsabilidade social, educação ambiental, étnico-raciais, culturais, 

artísticas, iniciação a pesquisa e extensão, que a Faculdade de Tecnologia Evolução desenvolver com 

os estudantes, farão parte das atividades complementares.  

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais de cada curso serão determinadas as 

cargas horárias das atividades curriculares. E cada curso, de acordo com suas características e as 

exigências de suas competências e habilidades, terão seus regulamentos das atividades 

complementares.  

  

5.1.12 Desenvolvimento de Tecnologias 

 

As inovações tecnológicas ocorrem de maneira constante, levando em conta as novidades 

que o mercado disponibiliza para todos os segmentos. No meio acadêmico, os recursos tecnológicos 

tornaram-se imprescindíveis para estudantes e professores, pois através deles é possível a 

ampliação da pesquisa e da comunicação. 

Mediante a utilização dos recursos tecnológicos disponibilizados pela a Faculdade de 

Tecnologia Evolução o corpo discente pode avaliar o corpo docente, os coordenadores dos cursos, 

a Faculdade, pode entrar em contato direto com a Ouvidoria e acessar todos os seus dados 

acadêmicos no sistema online. 

As inovações ocorrem desde a melhoria das matrizes curriculares, laboratórios, controle 

acadêmico, biblioteca e todos os demais setores da Instituição, com atualização constante. 

Com as novas tecnologias à disposição tanto de professores como para os estudantes, a 

comunicação torna-se ainda mais ágil e eficaz graças ao sistema online, onde o professor 

disponibiliza seu plano de curso e materiais extras, além de aproximar corpo docente e discente, 

aprimorando aspectos fundamentais no processo de ensino e aprendizagem. 

Atualmente, a Faculdade disponibiliza para os alunos e professores o Microsoft Imagine X e 

a Plataforma MOODLE como ferramentas de apoio no processo de ensino e aprendizagem.  

Está previsto para o ano de 2018 a aquisição da Biblioteca Virtual, facilitando ainda mais o 

acesso dos alunos as bibliografias, além deles poderem contar com títulos das mais diversas áreas 

do conhecimento. 
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5.1.13 Processo de avaliação do ensino-aprendizagem 

 

A avaliação, do ponto de vista pedagógico, só faz sentido quando se insere num projeto 

educativo e fornece informações que possibilitem orientar a ação dos atores envolvidos, promove 

a autoria no processo de construção do conhecimento, reconhece e ressignifica os processos, 

identifica avanços e indica novos rumos para a ação pedagógica. 

Uma metodologia de ensino-aprendizagem que considere o sujeito que aprende como 

centro do processo da aprendizagem deve compreender uma concepção de avaliação que não se 

limite a uma simples aferição de saberes. Deve ser processual e capaz de contemplar todos os 

objetivos previamente definidos, além de verificar se as competências adquiridas durante a 

formação. 

Para a Teoria Cognitivista a avaliação tem três dimensões: diagnóstica, formativa e somativa. 

A dimensão diagnóstica pressupõe que se verifique quanto foi adquirido, quais os aspectos débeis 

e quais foram retidos; a dimensão formativa permite que o produto da avaliação sirva para corrigir 

as abordagens utilizadas e assim aprimorar as estratégias utilizadas no processo de ensino e a 

dimensão somativa que se refere à avaliação que quantifica o aprendizado do estudante com base 

em descritores externos. 

Nesse sentido, a avaliação proposta institui a necessidade de se realizar práticas avaliativas 

condizentes com o perfil do egresso desejado, o que reflete a importância de enfrentar o desafio. 

Assim, para romper com o processo de seleção excludente e controlador, o desafio está em 

identificar os critérios a serem adotados, seus fins e a relação desses com o perfil do egresso, que 

no caso desta instituição é definido nos projetos pedagógicos dos cursos. Portanto, a avaliação é 

também um processo que repensa as aproximações e os distanciamentos na concretização do perfil 

do egresso. 

De forma geral a avaliação deve criar oportunidades para que o estudante avalie seus 

progressos diante do conteúdo proposto. Ele deve ser estimulado a fazer auto-avaliação e a rever 

constantemente o quanto está próximo ou distante das metas previamente definidas. 

Outro desafio da instituição é ampliar a reflexão dos processos de avaliação, tendo como 

ponto fundamental a construção de processos participativos que permitam o desenvolvimento da 

autonomia, do clima de presença engajada e do envolvimento conjunto, dialogando com as 

identidades culturais do contexto do discente para a tessitura de um novo fazer pedagógico. 
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A sistemática de avaliação nas unidades curriculares será processual, dependendo do 

conhecimento específico de cada uma delas, o docente terá a liberdade de determinar que forma 

de avaliação que será aplicada. 

Tanto o docente quanto o discente deverão estarem atentos ao que estabelece Regimento 

Interno acerca desse tema: 

 

§ O aproveitamento acadêmico é realizado mediante avaliações parciais escritas, durante o 

período letivo, e eventual avaliação final, expressando-se, o resultado de cada avaliação, em 

notas de zero a dez. 

§ São atividades curriculares as preleções, pesquisas, exercícios, trabalhos práticos, 

seminários e excursões previstos nos respectivos planos de ensinos e estágios em instância 

competente extracurricular. 

 

O Professor, à seu critério ou a critério da respectiva Coordenação, e respeitando o que 

tenha sido definido na instância competente, pode promover trabalhos, exercícios e outras 

atividades em sala de aula e extra-sala de aula e, que podem agregar pontuação as avaliações 

parciais escritas, mas nunca substituí-las para efeito de resultado final. 

 

§ A apuração do rendimento acadêmico é feita por unidade curricular, incidindo sobre a 

frequência e o aproveitamento; 

§ Cabe ao docente a atribuição de notas das avaliações e responsabilidade do controle de 

frequência dos Alunos, devendo o(a)(s) Coordenador(a)(es) do(s) Curso(s) fiscalizar o 

cumprimento desta obrigação, intervindo em caso de omissão; 

§ É atribuída avaliação zero ao Aluno que usar meio ilícito ou não autorizado pelo Professor, 

quando da elaboração dos trabalhos, de avaliações parciais, ou qualquer outra atividade, 

que resulte na avaliação do conhecimento, por atribuições de avaliações, sem prejuízo da 

aplicação de sanções cabíveis por ato de improbidade. 

 

A cada avaliação de aproveitamento é atribuída uma nota, expressa em grau de zero a dez, 

não sendo em hipótese alguma permitida a duplicação desta; 
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§ O estudante que deixar de comparecer às avaliações de aproveitamento, nas datas fixadas, 

pode requerer uma avaliação substitutiva (2ª chamada), e somente uma, para cada unidade 

curricular, de acordo com o calendário letivo; 

§ Pode ser concedida revisão de avaliação, requerida pelo próprio estudante ou por quem ele 

o designar, no prazo de até cinco dias úteis após a divulgação do resultado da avaliação de 

aproveitamento respectiva, dirigida ao Coordenador, que a encaminhará ao professor para 

revisão; 

§ O professor responsável pela revisão da avaliação pode mantê-la ou alterá-la, devendo 

sempre, fundamentar sua decisão; 

§ Não aceitando a decisão do professor, o estudante, desde que justifique, pode solicitar a 

FACULDADE DE TECNOLOGIA EVOLUÇÃO que submeta seu pedido de revisão, à apreciação 

de uma comissão, designada pelo(a) Coordenador(a) do(s) respectivo(s) curso(s), última 

instância de apelação, formada com este fim exclusivo. 

 

Atendida, em qualquer caso, a frequência mínima de setenta e cinco por cento às aulas, e 

demais atividades acadêmicas, o Aluno é aprovado: 

 

§ Independente de avaliação final, quando obtiver a média das notas de aproveitamento não 

inferior a sete, correspondente à média aritmética das notas das avaliações de 

aproveitamento realizadas durante o período letivo; 

§ Mediante avaliação final, quando tenha obtido média de aproveitamento das notas inferior 

a sete e igual ou superior a quatro e obtiver média final de aproveitamento não inferior a 

cinco, obtida pela média aritmética entre a média de aproveitamento e a nota de avaliação 

final; 

§ Médias são expressas em números inteiros ou em números inteiros mais cinco décimos. 

 

É considerado reprovado o Aluno que: 

 

§ Não obtiver frequência mínima de setenta e cinco por cento das aulas e das demais 

atividades programadas em cada unidade curricular; 

§ Não obtiver, na unidade curricular, média das avaliações parciais, igual ou superior a quatro; 

§ Não obtiver, na unidade curricular, média final de avaliação, igual ou superior a cinco. 
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O estudante, reprovado por não ter alcançado frequência ou média mínima exigida, deve 

repetir a unidade curricular, preferencialmente em período letivo seguinte. 

 

5.2 Políticas de ensino e ações acadêmico-administrativas para os cursos de Pós 

Graduação Lato Sensu 

 

A existência da iniciação científica na Faculdade de Tecnologia Evolução é inseparável das 

atividades de ensino e de extensão. Entendida como um processo sistemático de construção do 

conhecimento que tem como muitos princípios gerar novos conhecimentos e/ou corroborar ou 

refutar algum conhecimento pré-existente, contribui para a elevação da qualificação docente, 

aprimorando a formação do corpo discente e gerando benefícios para a sociedade. 

As atividades de iniciação científica estão articuladas com os cursos de graduação, pós-

graduação e com as atividades de extensão. Essa articulação se dá pela participação de docentes, 

estudantes e funcionários técnico-administrativos nas atividades de iniciação científica e pela 

utilização da produção científica no ensino e na extensão. 

A inserção e o engajamento dos docentes de graduação nas atividades de investigação 

científica e tecnológica nas áreas do conhecimento relacionadas aos cursos de graduação aos quais 

estão inseridos gera avanços nas respectivas áreas. Isso não só colabora para a produção científica 

e tecnológica, mas permite o permanente aprimoramento do projeto pedagógico dos cursos de 

graduação da Instituição. 

A Faculdade Evolução incentiva os estudantes à produção e difusão do conhecimento 

científico desde a Graduação, através da promoção de eventos, e se estende para a Pós Graduação, 

no entendimento que este é um caminho fundamental para o desenvolvimento da pesquisa e da 

produção científica. Acreditando nisso e no intuito de colaborar com a continuidade da produção 

do conhecimento científico concede bolsas de Pós Graduação Lato Sensu a seus melhores alunos 

egressos da Graduação. 

O programa de Pós Graduação Lato Sensu da Faculdade Evolução está voltado para as áreas 

do conhecimento, fornecendo educação continuada aos cursos de Graduação, visando ao 

aprimoramento e à atualização profissional. Deste modo, as políticas Pós Graduação são:  
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§ Incentivar, de forma contínua, a participação dos corpos docente e discente da Pós 

Graduação em eventos científicos;  

§ Estimular ao desenvolvimento de pesquisas em áreas relevantes que contribuam para o 

desenvolvimento da região onde a Instituição está inserida;  

§ Fortalecimento dos cursos de Pós Graduação, de acordo com legislação vigente, para a 

formação de profissionais aptos a contribuir com o desenvolvimento da região e do país;  

§ Implantar meios de apoio à publicação de trabalhos de professores e acadêmicos. 

 

5.3 Políticas institucionais e ações acadêmico-administrativas para a pesquisa ou 

iniciação científica, a inovação tecnológica e o desenvolvimento artístico e cultural 

 

Para a Faculdade de Tecnologia Evolução a iniciação a pesquisa é fundamental e assim, 

investe em formação de recursos humanos, contratações e investimentos em tecnologias de 

informação e comunicação, com o fito de oferecer qualidade acadêmica, integrando a sua 

comunidade de conhecimento ao Ensino de Graduação e Pós Graduação, Pesquisa e Extensão.  

Quanto ao estímulo à produção acadêmica, a Faculdade de Tecnologia Evolução atua para 

além da sala de aula, orientando os discentes a aproximarem-se da comunidade com ações 

diretamente voltadas para a sociedade. Além disso, são realizadas ações voltadas para a formação 

do pensamento crítico e profissional para que haja interação do conhecimento com a prática, sob a 

orientação dos professores. 

 

As atividades de iniciação científica, inovação tecnológica e desenvolvimento artístico e 

cultural seguem princípios democráticos voltados para o funcionamento de suas ações, sem 

esquecer a atuação sob os princípios da responsabilidade social, pautando-se, principalmente, no 

atendimento às demandas de promoção da cidadania, desenvolvimento sustentável, culturais e 

formação do núcleo de pesquisa.  

O processo de iniciação científica é pautado na pesquisa como processo educativo, 

relacionando-as com o ensino, dentro da realidade dos seus alunos, afastando-os da sistematização 

de ideias e de especulações dedutivas, contribuindo, assim, para a constituição de sujeitos virtuosos 

e autores das suas próprias histórias e, assim, desenvolver a capacidade de identificar problemas, 

refletir sobre eles, localizar as soluções e reconstruí-las. 
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A pesquisa, dentro do processo educativo, tem como elementos para a integração com a 

prática acadêmica, a saber:  

 

§ Adoção de eixos temáticos;  

§ Os diversos tipos de pesquisa;  

§ Consciência formativa do professor pesquisador;  

§ Observação das realidades dos alunos e da comunidade local;  

§ Eventos de fomento à iniciação e produção científica;  

§ Trabalhos com grupos de alunos;  

§ Trabalhos de conclusão de curso (TCC). 

 

5.4 Políticas institucionais e ações acadêmico-administrativas para a extensão 

 

As Políticas de Extensão seguem os mesmos princípios norteadores da Política de Ensino e 

apresenta, além disso, pressupostos e objetivos específicos, delimitando uma política de extensão 

compromissada com a realidade social a partir do seu modelo de gestão acadêmica acerca das 

práticas do ensino, pesquisa e extensão orientada pela indissociabilidade entre essas atividades. 

Pensar e concretizar a indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão, constitui-se na 

afirmação de um paradigma que deve produzir conhecimentos e, efetivamente torná-los acessíveis 

aos mais variados segmentos da sociedade. Nesta perspectiva cabe buscar alternativas que 

possibilitem o diálogo entre o saber popular e o saber acadêmico. Este diálogo é um requisito 

fundamental para materializar parcerias com segmentos da sociedade que por fatores políticos, 

econômicos e éticos não podem ser ignorados pela faculdade.  

Partindo dessas considerações, a extensão deve ser entendida como um processo educativo 

cultural e científico que articula o Ensino e a Extensão, de forma indissociável viabilizando uma 

relação transformadora entre a IES e a sociedade.  

Nesse sentido, como prática acadêmica indispensável à formação do aluno, à qualificação 

do professor e no intercâmbio com a sociedade, proporciona uma relação de interação, 

intercâmbio, transformação mútua e de complementaridade recíproca entre as diferentes áreas do 

conhecimento e os diferentes segmentos da sociedade.  

A extensão como prática acadêmica na Faculdade de Tecnologia Evolução tem por objetivos:  
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§ Articular o ensino e a extensão com as demandas da sociedade, buscando o 

comprometimento da comunidade acadêmica com os interesses e necessidades da 

sociedade;  

§ Estabelecer um fluxo bidirecional entre o conhecimento acadêmico e o saber popular, 

buscando a produção de conhecimento resultante do confronto com a realidade, com 

permanente interação entre teoria e prática;  

§ Incentivar a prática acadêmica que contribua para o desenvolvimento da consciência social 

e política, formando profissionais-cidadãos;  

§ Promover atividades de apoio e estímulo à organização, participação e desenvolvimento da 

sociedade, a partir de propostas de uma convivência aberta e horizontal com a comunidade;  

§ Contribuir para reformulações nas concepções e práticas curriculares;  

§ Favorecer a reformulação do conceito de "sala de aula", que deixa de ser o lugar privilegiado 

para o ato de aprender, adquirindo uma estrutura ágil e dinâmica, caracterizada pela 

interação recíproca de professores, alunos e sociedade, ocorrendo em qualquer espaço e 

momento, dentro e fora dos muros da faculdade;  

§ Incentivar a expressão da diversidade artístico-cultural;  

§ Contribuir para o desenvolvimento sustentável social, econômico e ambiental.  

 

Nesse sentido, a extensão é multidimensionada, podendo ser compreendida enquanto 

estratégia para promover a articulação das diferentes áreas de conhecimento com os diversos 

segmentos da sociedade, levando em consideração a realidade social, numa perspectiva 

transformadora. 

A extensão é desenvolvida em todos os cursos como um dos instrumentos de formação 

profissional por constituir-se num eixo de articulação entre o ensino e a extensão, podendo ser 

desenvolvida sob a forma de programas de extensão da Faculdade nos quais estarão inseridos os 

distintos projetos de extensão e atividades de extensão como cursos, eventos, palestras e outros. 

 

5.5 Políticas institucionais e ações de estímulo e difusão para a produção acadêmica 

docente 

 

Com docentes mais alinhados a vida acadêmica e com a essência de profissionais de mercado 

é possível se pensar em docentes pesquisadores e que produzem individualmente, em pares ou com 



 
 

FACULDADE DE TECNOLOGIA EVOLUÇÃO 
PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional 

  

Página 62 de 91 
Faculdade de Tecnologia Evolução 

Rua Matos Vasconcelos,1626 – Couto Fernandes 
CEP 60442-058 

PABX (85) 3308-1000 

seus estudantes produções científicas de relevância para o ensino e para as necessidades de 

mercado de trabalho.  

A Faculdade de Tecnologia Evolução promove eventos onde os professores tem espaço para 

produzirem e apresentarem suas produções sozinhos ou na forma de orientador de aluno. 

A formação em nível Lato Sensu e Stricto Sensu aos professores também é um estímulo à 

produção, não só no Trabalho de Conclusão de Curso, mas durante o curso através das disciplinas. 

A Faculdade estimula essa formação através de bolsas de estudo parcial e integral a seus 

professores. 

Entre as metas do PDI para este quinquênio está a implantação da Revista Acadêmica com a 

finalidade de estimulação a difundir as produções acadêmicas dos docentes e discentes da 

Faculdade de Tecnologia Evolução. 

 

5.6 Política institucional de acompanhamento dos egressos 

 

O Acompanhamento de Egressos da Faculdade Evolução visa atender as diretrizes da 

Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES), no que se refere às políticas de 

avaliação dos estudantes. 

 

A Faculdade de tecnologia Evolução entende que o Acompanhamento de Egressos é 

fundamental para o melhoramento das Políticas Educacionais da Instituição e partir do 

acompanhamento é possível verificar a inserção de seus ex-alunos no mercado de trabalho, 

percebendo se o perfil profissional estabelecido no Projeto Pedagógico do Curso atende as 

expectativas do mercado, se é necessária atualização curricular ou criar novos projetos que 

subsidiem a construção da formação do futuro profissional.  

O Acompanhamento de Egresso da Faculdade Evolução tem por objetivos: 

 

§ Acompanhar a inserção dos egressos no mercado de trabalho; 

§ Obter retorno dos egressos quanto a qualidade do ensino recebido na instituição, 

propiciando o aprimoramento do Projeto Pedagógico Institucional e do Projeto Pedagógico 

do Curso; 

§ Agregar sugestões dos ex-alunos; 
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§ Criar um canal de comunicação com os egressos que possibilite a atualização dos dados 

pessoais, acadêmicos e profissionais, facilitando assim a monitorização desses alunos; 

§ Realizar periodicamente, junto as empresas públicas e privadas, levantamento de perfil 

profissional demandados por elas para que a Faculdade atualize seus componentes 

curriculares com a finalidade de qualificar melhor seus estudantes e permitir maior inserção 

de seus egressos no mercado; 

§ Possibilitar a manutenção do vínculo institucional dos ex-alunos com a comunidade 

docente e discente; 

§ Realizar eventos de integração entre os alunos e egressos;  

§ Avaliar o desempenho da instituição através do acompanhamento da vida profissional dos 

egressos. 

 

Para o atendimento aos objetivos a Faculdade é promovido: 

 

o contato e atualização de dados dos alunos egressos;  

§ Elaboração de questionários de pesquisa;  

§ Promoção de eventos para integração entre os alunos e egressos, com possibilidade de 

ministrar palestras, oficinas, cursos de extensão;  

§ Continuidade da disponibilização os espaços da Faculdade (biblioteca, laboratórios e outros 

serviços).   

 

5.6.1 Perfil do aluno egresso 

 

Conceituado nos quatro pilares da educação – aprender a conhecer, aprender a fazer, 

aprender a viver juntos (atitude) e aprender a ser (ação-reflexão-ação), o trabalho desenvolvido 

durante o curso enfoca, comprometendo- se com o sucesso dos alunos, o respeito à diversidade 

cultural; vislumbra o conhecimento como instrumento de compreensão do mundo e de si mesmo e 

promove uma visão ampla do mundo profissional, articulando os processos com o conhecimento, 

ambos inseparáveis, sempre voltado para o crescimento integral da pessoa.  

O curso desenvolve conteúdos teórico-práticos sintonizados com o conjunto de 

competências e habilidades, garantindo, assim, ao profissional egresso o pleno domínio de sua 

função. 
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Para tanto, o aluno recebe sólida formação técnica, crítica e criativa, apercebendo- e dos 

instrumentos indispensáveis ao enfrentamento das diferentes situações, sempre determinado a 

agir criteriosamente de forma a identificar os pontos relevantes e a mobilizar os recursos disponíveis 

para o encaminhamento de soluções, articulando-se tais pontos relevantes e recursos para o 

encaminhamento mais adequado no tocante às melhores decisões. 

Em seu processo didático-pedagógico, concebido e ofertado segundo a demanda do 

mercado (local e regional) e apresentando conteúdos verticalizados, organização curricular 

interdisciplinar, flexível e contextualizada, em conformidade com a necessidade prática profissional 

da região e com a base científica e técnica, o curso deve garantir, em seu término, necessariamente, 

um profissional envolvido com: 

 

§ A responsabilidade social, a justiça e a ética profissional; 

§ A formação global para compreender o meio onde está inserido e para tomar decisões em 

um mundo diversificado e interdependente; 

§ A formação técnica e científica para atuar no mercado e desenvolver atividades específicas 

da prática profissional; 

§ A compreensão da necessidade do contínuo aperfeiçoamento profissional; 

§ A preparação para ser um agente transformador no meio profissional em que atua; 

§ O domínio da comunicação interpessoal; 

§ A capacidade para levantar, analisar e criticar documentos; 

§ A independência e a curiosidade intelectuais; 

§ A capacidade de trabalhar em equipe; 

§ A autonomia profissional e intelectual; 

§ A aptidão para superar os desafios das rápidas transformações da sociedade, do mercado e 

das condições do exercício profissional; 

§ A adaptação às novas e emergentes demandas do mercado em consonância com a 

competência teórica-prática; 

§ A competência intelectual que reflita a heterogeneidade das demandas sociais; 

§ A formação de uma consciência cultural compromissada com a preservação do meio 

ambiente e com sua sustentabilidade. 
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5.7 Comunicação da IES com a comunidade externa 

 

As ações realizadas junto à comunidade externa socializam a aprendizagem construída no 

ensino, transferindo para além dos muros acadêmicos o conhecimento científico e tecnológico 

produzido. Assim as necessidades sociais e produtivas orientam os saberes a serem elaborados no 

âmbito do ensino superior da Faculdade. 

A educação continuada, a prestação de serviços ou consultorias são atividades que os 

docentes e discentes da faculdade executam. Dessa forma o exercício da cidadania sai do discurso 

para a prática mediante a execução de projetos educacionais orientados por princípios ético-

profissionais, valorizando as potencialidades dos agentes educativos que compartilham o 

conhecimento: cultural, tecnológico e científico com o seu entorno na perspectiva, também, do 

desenvolvimento sustentável. 

A comunicação da Faculdade Evolução com a comunidade externa se divide nas ações de 

Marketing, atuando diretamente com o público alvo e a sociedade em geral e as ações Acadêmicas, 

através das práticas de extensão (palestras, cursos, eventos...).  

As ações de Marketing são desenvolvidas através de campanhas de comunicação, no sentido 

de divulgação da Instituição, dos cursos ofertados, dos resultados obtidos nas avaliações do MEC 

(autorização e reconhecimento de cursos, ENADE...) e utilizando-se dos meios de comunicação, 

como: rádios, jornais, panfletos, internet, outdoor e outros.  

As ações Acadêmicas são compreendidas pelas atividades acadêmicas de ensino, pesquisa e 

extensão, utilizando-se dos eventos acadêmicos promovidos pela a Faculdade, bem como através 

das Políticas de Extensão com a promoção de palestras, cursos, debates e outras ações. Pensar e 

consolidar tal indissociabilidade, constitui-se na afirmação de um paradigma que deve produzir 

conhecimentos e, efetivamente torná-los acessíveis aos mais variados segmentos da sociedade. 

Nesta perspectiva cabe, prioritariamente, à extensão, proporcionar alternativas que possibilitem o 

diálogo entre o saber popular e o saber acadêmico. 

 

5.8 Comunicação da IES com a comunidade interna 

 

A Faculdade Evolução entende que a comunicação interna é uma importante ferramenta de 

informação e de desenvolvimento de ações em todos os seus níveis da Instituição e para que se 
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possa trabalhar essa ferramenta de forma eficaz, a mesma é estabelecida através dos mais variados 

meios: 

 

§ Site da Faculdade – informação rápida, segura, atualizada e atemporal (online); 

§ Portal do Aluno – canal de informação oficial da vida acadêmica do aluno, sendo 

disponibilizado: histórico, declaração, notas, frequências, material didático das disciplinas, 

entre outros; 

§ Atendimento ao Aluno – setor de atendimento direto ao aluno (presencial ou não) para 

esclarecimento de dúvidas, solicitações, informação sobre processos e procedimentos da 

IES; 

§ Manuais (Manual do Aluno, Manual da Biblioteca, Manual de Uso do Laboratório, outros) – 

material desenvolvido para orientar o aluno quanto aos processos e procedimentos da 

Faculdade e informar quanto aspectos importantes da vida acadêmica do discente; 

§ Murais de Informação – os murais ficam na área de circulação da Faculdade e em cada sala 

difundindo as principais informações (calendário acadêmico, horário de aula, portarias...) e 

informações sobre eventos, comunicados, relatórios da CPA, oferta de vagas, dentre outros.  

 

São ainda disponibilizados atendimentos nos setores acadêmico, através das Coordenações 

de Curso, Financeiro e Núcleo Psicopedagógico de modo a favorecer uma comunicação 

horizontalizada com a comunidade interna. 

 

5.9 Política de atendimento aos discentes 

 

5.9.1 Núcleo Psicopedagógico 

 

O Núcleo de Apoio Psicopedagógico da Faculdade de Tecnologia Evolução presta serviço de 

apoio ao corpo discente e docente da instituição, contribuindo para a melhoria das relações dos 

alunos e professores com a academia, ajudando-os a despertar para a importância da sua 

autonomia no processo de ensino-aprendizagem, para o desenvolvimento de competências 

individuais para a excelência profissional e, sobretudo, para a formação de sujeitos críticos e 

conscientes que possam intervir junto à sociedade. O núcleo desenvolve suas atividades para 

posicionar a Faculdade como instituição ciente de seu papel na sociedade e coerente com tal papel, 
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ao proporcionar aos discentes e docentes a estrutura física, social e pedagógica para alcançar a 

excelência na educação. 

O Núcleo constitui um espaço por excelência de contato e debate, com profissionais 

capacitados e num contexto de confidencialidade. O serviço é mantido gratuitamente pela 

Faculdade e, a partir do acolhimento e queixa inicial do aluno ou do professor, o psicopedagogo 

deverá orientar de acordo com a necessidade do usuário e ou encaminhar questões à Direção 

Acadêmica para resolução de problemas dessa ordem. O atendimento pode ser individualizado ou 

em grupo. A demanda pode ser espontânea ou encaminhada pelos gestores e/ou docentes da 

faculdade. Os atendimentos são realizados em pré-aula ou durante o expediente da Faculdade no 

Núcleo de Atendimento Psicopedagógico. 

O Núcleo tem como funções: 

 

§ Realizar atendimento ao aluno, contribuindo para o seu desenvolvimento e adaptação 

acadêmica, visando à utilização mais eficiente de recursos intelectuais, psíquicos e 

relacionais, numa visão integrada dos aspectos emocionais e pedagógicos; 

§ Fornecer subsídios que facilitem a integração do aluno no contexto acadêmico; 

§ Estimular projetos culturais que impliquem na convivência dos estudantes com a diversidade 

biopsicossocial; 

§ Apoio à implementação do Projeto Político Pedagógico da Instituição; 

§ Atendimento aos alunos - individual e em grupo; 

§ Apoio à equipe de docentes no diagnóstico e atuação para melhoria do 

ensino/aprendizagem; 

§ Despertar o potencial criativo, cooperativo e motivacional dos alunos da Instituição, durante 

o tempo em que permanecerem na Faculdade; 

§ Subsidiar a gestão da Faculdade sobre a adoção de medidas administrativas e ou realização 

de eventos que contribuam para a solução de problemas pertinentes a relação ensino – 

aprendizagem e potencializem valores e competências discentes e docentes; 

§ Acolhimento do novo aluno e a comunicação com o aluno egresso; 

§ Orientar quanto aos procedimentos legais de trancamento, cancelamento e transferência 

de matrícula, com o objetivo de conscientizar o aluno da decisão a ser tomada, bem como 

procurar soluções para a problemática exposta visando a permanência do aluno na 

Faculdade. 
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5.9.2 Atendimento aos alunos com necessidades especiais 

 

A Faculdade Evolução possui uma estrutura adequada à questão da acessibilidade. 

Entretanto, está em constante adequação, de forma definitiva, às normas da acessibilidade, de 

modo que todas e quaisquer construções ou reformas de novas estruturas estarão de acordo com 

a legislação vigente. 

As dependências da Faculdade estão adaptadas para receber os portadores de necessidades 

especiais, pois todos os espaços (salas de aula, biblioteca, laboratório, etc.), que estão em níveis 

superiores, dispõem de rampas de acesso que possibilitam ao aluno portador de necessidades 

especiais uma fácil mobilidade. As instalações também dispõem de sanitários específicos com 

adaptações para portadores de necessidades especiais.  

Com o objetivo de promover o acesso e inclusão de pessoas portadoras de necessidades 

especiais, com base nos princípios do direito ao exercício da cidadania e da integração ao mundo 

do trabalho, a Faculdade desenvolverá, de forma constante, algumas ações como: 

 

§ Estudos que visem sistematização e a adequação para um atendimento de acordo com as 

necessidades dos novos alunos; 

§ Capacitação permanente de docentes e colaboradores; 

§ Adequação dos procedimentos metodológicos e avaliativos em função de atender as 

necessidades do aluno; 

§ Sensibilização do corpo docente e funcional acerca dos direitos e deveres das pessoas com 

necessidades especiais; 

§ Garantia da permanência do aluno com necessidades educacionais especiais nas salas 

regulares de ensino, com atendimento das necessidades específicas nas salas de apoio e as 

devidas adaptações curriculares; 

§ Promoção do acesso a níveis mais elevados de ensino e pesquisa e atividades artísticas e 

culturais de acordo com a capacidade dos alunos portadores de necessidades especiais, 

oferecendo, quando necessário, atendimento individualizado; 

§ Oferta de formação inicial e continuada, visando a inserção dos alunos com necessidades 

especiais na sociedade e no mundo de trabalho; 
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§ Oferta de acervo na biblioteca de livros especializados para as aulas de LIBRAS, as disciplinas, 

além de material de apoio para as aulas de Braile; 

§ Métodos e práticas de ensino adequados, conforme a necessidade de alunos de baixa visão, 

como provas com fontes maiores. 

 

A Faculdade atenderá às exigências contidas na Portaria MEC n.º 3284, de 7 de novembro 

de 2003, garantindo a utilização, acesso e mobilidade às pessoas portadoras de deficiência física e 

sensorial aos equipamentos e instalações da Instituição de acordo com a Norma Brasil 9050, da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas, que trata da Acessibilidade de Pessoas Portadoras de 

Deficiências e Edificações, Espaço, Mobiliário e Equipamentos Urbanos. 

A Faculdade permitirá o pleno uso e acesso de pessoas com necessidades especiais a todos 

os espaços da instituição com rampas com corrimãos, facilitando a circulação de cadeira de rodas; 

bebedouros, portas e banheiros adaptados, com espaço suficiente para permitir o acesso de cadeira 

de rodas; móveis adaptados para deficientes físicos na praça de alimentação; além de vagas em 

estacionamentos exclusivas nas proximidades da Instituição, eliminando quaisquer barreiras 

arquitetônicas. As pessoas com necessidades especiais terão acesso facilitado a toda a 

infraestrutura física da Instituição, privilegiando o acesso à biblioteca, salas de aula, banheiros, 

laboratórios, espaços de convivência, dentre outros. 

Para pessoas com deficiência visual, a Faculdade compromete-se a disponibilizar, em caso 

de solicitação, desde o acesso do aluno à Instituição até a conclusão do curso, sistema de síntese de 

voz, gravador e fotocopiadora que amplie textos, além de executar o plano de aquisição gradual de 

acervo bibliográfico em outros formatos, aquisição de software de ampliação de tela, equipamento 

para ampliação de textos para atendimento a aluno com visão subnormal, lupas e réguas de leitura 

e plano de aquisição gradual de acervo bibliográfico dos conteúdos básicos em Braille. 

A Faculdade disponibilizará para os alunos com deficiência auditiva, desde o acesso do aluno 

à Instituição até a conclusão do curso, quando necessário, professores e intérpretes de Língua 

Brasileira de Sinais (LIBRAS), principalmente, para acompanhar na realização de provas ou sua 

revisão; a Instituição também promoverá a flexibilidade na correção de provas escritas, valorizando 

o conteúdo semântico, o aprendizado da língua portuguesa, principalmente, na forma escrita, para 

o uso de vocabulário relacionado às disciplinas do curso em que o aluno estiver matriculado; além 

de fornecer informações aos docentes para que se esclareça a especificidade linguística dos surdos. 
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A Faculdade Evolução desenvolverá políticas voltadas para o tratamento a ser dispensado a 

professores, alunos, funcionários portadores de deficiência, para coibir e reprimir quaisquer tipos 

de discriminação, além de garantir atendimento pleno e prioritário às pessoas portadoras de 

necessidades especiais ou com mobilidade reduzida. 

Em atendimento ao disposto na Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, a Faculdade 

Evolução, através no Núcleo Psicopedagógico, garante os Direitos da Pessoa com Transtorno de 

Espectro Autista. O aluno com TEA é atendido de forma a atender suas necessidades quanto a vida 

escolar e os demais aspectos que envolvem sua relação com a Faculdade. 

 

5.9.3 Nivelamento  

 

Para todos os alunos ingressantes da Faculdade de Tecnologia Evolução serão ofertadas 

disciplinas de nivelamento básico através das disciplinas de Português Instrumental e Matemática 

Básica, com o objetivo de proporcionar aos alunos condições de permanência no curso. 

 

5.10 Políticas institucionais e ações de estímulo à produção discente e à participação em 

eventos 

 

Entendendo que é preciso priorizar o estabelecimento de programas internos de apoio à 

realização de eventos, que articulem a pesquisa ao ensino e à extensão, como maneira de garantir 

a publicidade dos resultados oriundos das práticas acadêmicas da Instituição, para que haja uma 

maior integração entre a IES e a sociedade, o incentivo à produção discente é realizado de forma 

contundente para que se garanta o aprimoramento da formação dos estudantes. 

A Faculdade de Tecnologia Evolução realiza anualmente vários Eventos Acadêmicos com 

fomento a Iniciação à Produção Científica. Os eventos visam incentivar os alunos a desenvolverem 

trabalhos científicos sobre aspectos fundamentais do Curso que se fundamentam na observação, 

análise, pesquisa, experimentação e resolução de problemas e isso orientado por seus docentes. 

Esses eventos contam com a apresentação de banners, oficinas, palestras, dentre outras, 

dos alunos orientados por seus professores no intuito de fazer com que os alunos produzam 

materiais científicos e que tenham um espaço para apresentar o produto de suas pesquisas. 

Outros Eventos com temáticas específicas para os cursos, além dos Eventos em 

comemoração ao dia do Administrador, Contador, Profissional da TI, são trabalhada palestras, 
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oficinas, debates, são exemplos de ação promovidas para a participação dos discentes ofertadas 

como atividades complementares, a nível de extensão, a seus cursos.  

Todos os eventos promovidos são abertos a comunidade interna e externa da Faculdade e 

eventos externos pertinentes aos cursos ofertados pela a Faculdade Evolução também são 

divulgados a toda comunidade acadêmica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 POLÍTICAS DE GESTÃO 

 

6.1 Corpo Docente 

 

O corpo docente da Faculdade Evolução é constituído por todos os professores em exercício 

da profissão e os mesmos estão regidos pelo que prescreve o Regimento Interno da Faculdade. 

O perfil do corpo docente que integra a Faculdade Evolução é norteado à luz dos valores 

adotados pela instituição e, são eles: 

 

§ Éticos; 

§ Humanísticos; 

§ Excelência técnica. 

 

A Faculdade Evolução atende o que prevê a LDB de nº. 9.394/1996, em seu artigo 66, “A 

preparação para o exercício do magistério superior far-se-á em nível de pós-graduação, 

prioritariamente em programas de mestrado e doutorado”, garantindo assim que apenas docentes 
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com titulação acadêmica em nível de Pós Graduação, priorizando profissionais com titulação em 

Stricto Sensu, ingressem na Faculdade para o desenvolvimento da prática docente. 

 

6.2 Política de capacitação docente e formação continuada 

 

O Plano de Capacitação Docente (PCD) tem por objetivo promover a melhoria da qualidade 

das funções de ensino, pesquisa, extensão e gerência da Instituição, por meio de cursos de pós-

graduação, de treinamento e atualização profissional voltada para a sua comunidade interna, 

oportunizando aos professores e pessoal técnico e de apoio administrativo, condições de 

aprofundamento e/ou aperfeiçoamento de seus conhecimentos científicos, tecnológicos e 

profissionais. 

A instituição oferece, de acordo com seus interesses para os professores de forma geral os 

seguintes incentivos: 

 

§ Bolsas parciais e integrais de estudo para os cursos de doutorado, mestrado, especialização 

ou aperfeiçoamento, em instituições brasileiras; 

§ Bolsas parciais e integrais de estudo para os cursos de doutorado e mestrado, em instituições 

estrangeiras; 

§ Concessão de bolsas parciais e integrais a recém-graduados, para os cursos de pós-

graduação Lato Sensu, como incentivo para o ingresso na carreira de magistério da 

Faculdade e aprimoramento profissional, atendendo preferencialmente a ex-monitores 

e/ou alunos notáveis; 

§ Realização de seminários, eventos e palestras para os professores e colaboradores para 

desenvolvimento técnico e humano; 

§ Oferta de infraestrutura para que os seus professores imprimam ou editem suas produções 

científicas, sob o patrocínio da Faculdade Evolução; 

§ Licença, para participar em programas, externos e internos, de pós-graduação e/ou de 

capacitação profissional, congressos e demais eventos. 

 

A instituição mantém e acompanha o Plano de Carreira para verificar a necessidade do corpo 

docente de realização de cursos, capacitações, qualificações, seminários e outras modalidades de 

aperfeiçoamento, assim como a análise e adequação dos cursos aos objetivos da instituição. 
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O Plano de Cargos, Funções e Remunerações específico para os Docentes compõe-se de duas 

categorias: do Pessoal Docente contratado através do regime CLT com forma de pagamento dos 

salários por hora, como contratados para prestar serviços educacionais, ou como sócios quotistas 

do capital social pertencentes à mantenedora, percebendo além dos pró-labores e possíveis 

distribuições de lucro quando auferidas. Também valores como remunerações das horas docentes 

efetivamente ministradas, ambos em regime permanente. Quaisquer das categorias estarão 

vinculadas, através de termo de compromisso, como horistas, parciais, integrais ou dedicação 

exclusiva, nos termos das exigências estabelecidas pelo sistema brasileiro de regulação da educação 

superior. 

 

a) O corpo de assistentes é formado por professores especialistas e o nível é dado pelo 

tempo de participação na faculdade. A cada dois anos o professor sobe um nível podendo ir de I a 

IV, fazendo jus a um aumento de remuneração. 

b) O corpo de adjuntos é formado por professores com mestrado e o nível é dado pelo tempo 

de participação na faculdade. A cada dois anos o professor sobe um nível podendo ir de I a IV, 

fazendo jus a um aumento de remuneração. 

c) O corpo de titulares é formado por professores com doutorado ou livre docência com 

somente um nível. 

d) O professor ao fazer mestrado ou doutorado passa automaticamente para o corpo 

superior (adjunto ou titular), independente do nível anterior que ele se encontre. 

e) Admite-se em casos especiais, a serem analisados pelo Conselho de Ensino, Pesquisa, 

Desenvolvimento e Extensão, a titulação juntamente com o notório conhecimento galgado pela 

experiência de mercado e/ou publicações científicas, destacando desta forma a qualificação do 

docente. 

 

A aferição de mérito pelas coordenações, para efeito de seleção interna e aumento de 

remuneração dos professores, é realizada também com base em critérios estabelecidos pelo 

Conselho de Ensino, Pesquisa, Desenvolvimento e Extensão e deve abranger no mínimo os seguintes 

indicadores: a qualificação profissional, a avaliação pessoal e a avaliação feita pela Comissão Própria 

de Avaliação da Instituição, denominada de CPA. 

Ao concluir um curso de Mestrado ou Doutorado, o Professor será promovido 

automaticamente à classificação superior, independente da classificação anterior que esteja. 
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Eventualmente e por tempo determinado, a mantida pode dispor do trabalho de professores 

visitantes e de professores colaboradores, estes últimos destinados a suprir a falta temporária de 

docentes integrantes dos quadros fixos da instituição. 

Nesse caso, dependendo do tempo de permanência do professor o mesmo poderá participar 

das formações continuadas prevista no semestre ou de formação pontual, com a finalidade de 

adequação a metodologia trabalhada pela a Faculdade. 

Os professores de Língua Brasileira de Sinais serão contratados quando houver demanda e 

as políticas de formação continuada se aplicam igualmente a esses professores.  

 

 

 

6.3 Política de capacitação e formação continuada para o corpo técnico-administrativo 

 

O Plano de Capacitação dos colaboradores técnicos administrativos realizado pela Faculdade 

Evolução objetiva aprimorar os conhecimentos necessários para o exercício de suas funções e 

consequentemente influir na qualidade dos serviços ofertados pela instituição. 

O Plano de Qualificação e Carreira (PQC) do Corpo Técnico Administrativo é implantado pelo 

setor responsável, após aprovação da Mantenedora. Este plano é elaborado sempre no início do 

ano e aplicado através de um cronograma físico e financeiro, executado durante o ano letivo e sua 

aplicabilidade é proposta e acompanhada pela Direção Geral.  

Cada setor tem seus próprios requisitos de seleção e prosperidade profissional. Porém no 

surgimento de novas vagas ou de complementação de quadros, as vagas sempre serão 

disponibilizadas primeiramente para o corpo Técnico-Administrativo, respeitando sempre os 

requisitos mínimos exigidos para cada cargo. 

A instituição oferecerá os seguintes incentivos aos técnicos administrativos: 

 

§ Bolsas parciais e integrais de estudo para os cursos de especialização ou aperfeiçoamento, 

em instituições brasileiras; 

§ Concessão de auxílio para que os seus colaboradores participem de congressos, seminários, 

simpósios e eventos similares, em sua área de atuação ou em área afim; 

§ Realização de seminários, eventos e palestras para os colaboradores com vistas ao 

desenvolvimento técnico e humano; 
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§ Divulgação e/ou publicação de produções acadêmicas ou profissionais de seu pessoal 

técnico-administrativo; 

§ Oferta de infraestrutura para que os colaboradores imprimam ou editem suas produções 

científicas, sob o patrocínio da Faculdade Evolução. 

 

6.4 Processos de gestão institucional 

 

A Faculdade de Tecnologia Evolução tem como políticas de gestão vigentes inseridas em 

resoluções e procedimentos operacionais padrão internos que regulamentam aspectos 

relacionados a gestão e desenvolvimento de pessoas, gestão financeira e orçamentária, gestão 

acadêmica e gestão administrativa. A gestão acadêmica vem passando, nos últimos anos, por 

mudanças advindas de conjunturas internas e externas. Essas mudanças exigem agilidade, 

flexibilidade e capacidade de adaptação para responder ao ambiente dinâmico resultante da 

transformação social. Hoje um dos principais focos de atenção dos mantenedores da Instituição.  

O processo de modernização das organizações eliminou, quase a totalidade, as barreiras 

entre os mercados e o acesso as tecnologias de administração, produção e comercialização, 

tornando o capital humano um dos grandes diferenciais competitivos. Assim, é necessário garantir 

que o corpo técnico-administrativo esteja em número suficiente, bem treinado, motivados e 

comprometidos com os propósitos da missão e visão institucional. 

Nesta perspectiva, a política norteadora da Faculdade na estruturação de um corpo de 

recursos humanos à filosofia institucional tem como base as seguintes diretrizes gerais: 

 

§ Promover o desenvolvimento e a capacitação do corpo docente e dos funcionários técnico-

administrativo por meio de programas de educação e treinamento/aperfeiçoamento; 

§ Assegurar processos de seleção e promoção baseados nos princípios da competência e do 

perfil do profissional delineados pela Instituição; 

§ Manter o corpo docente e os funcionários técnico-administrativos comprometidos com a 

missão da Faculdade; 

§ Favorecer um ambiente de relacionamento respeitoso, valorizando a confiança, a lealdade 

e a ética profissional; 

§ Desenvolver e manter políticas de remuneração e benefícios de acordo com as boas práticas 

do mercado de trabalho; 
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§ Atualizar regularmente um plano de carreira docente, tendo em vista, assegurar o 

enquadramento na categoria, na classe e no nível; 

§ Manter um ambiente de trabalho adequado, oferecendo os recursos necessários para um 

bom desenvolvimento das ações profissionais; 

§ Incentivar o trabalho colaborativo, proporcionando um ambiente participativo que estimule 

a atuação dos profissionais na realização de suas tarefas, instrumentalizando-os para o 

exercício das atividades de ensino, pesquisa e extensão, assim como a iniciação cientifica, 

serviços e gestão acadêmica; 

§ Desenvolver a cultura de trabalhar para atuar com responsabilidade social, contribuindo 

para desenvolvimento da sociedade; 

§ Proporcionar promoção da saúde, segurança e qualidade de vida no trabalho a todos que 

participam da execução das atividades da Faculdade. 

 

Dessa forma a Faculdade Evolução trabalha uma política de planejamento que acompanhe 

as contingências da modernidade, das mudanças conjunturais e que mantenha uma percepção 

inovadora associada a filosofia da participação e integração de ações para obtenção de seus 

objetivos e metas traçadas. 

 

6.5 Sustentabilidade financeira: relação com o desenvolvimento institucional 

 

A definição de Sustentabilidade Financeira é a capacidade do prestacionista cobrir todos 

seus custos, incluindo os de oportunidade e os de transação e ainda conseguir permanecer no 

mercado no longo prazo (Dum et al., 1998).  

Ser sustentável é conseguir administrar da melhor forma possível os recursos disponíveis. A 

sustentabilidade se aplica a várias áreas, principalmente nas quais esses recursos são mais escassos.  

A Faculdade de Tecnologia Evolução foi concebida para atuar com autonomia de gestão 

econômico-financeira garantindo-lhe sustentabilidade. A estratégia de gestão econômico-

financeira prevê a transferência de valores da mantenedora para alavancar os recursos destinados 

ao lançamento de cursos novos, à expansão de programas e outros investimentos em que o caixa 

da Faculdade não disponha recursos.  

A estratégia está consolidada no princípio da autonomia de gestão acadêmica e financeira 

da entidade. Dessa forma, seu planejamento de gestão auto-sustentável só será descontinuado 
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quando da necessidade da mantenedora suprir temporariamente recursos em situações bem 

definidas. 

 

6.6 Sustentabilidade financeira: participação da comunidade interna 

 

A metodologia de orçamento e gestão parte do princípio que uma instituição de ensino é 

uma empresa que precisa trazer resultados educacionais e financeiros positivos para sua 

mantenedora, seja ela com ou sem fins lucrativos. A partir do momento em que esse princípio ficar 

claro toda comunidade educativa, a instituição de ensino precisa integrar suas principais áreas para 

seu planejamento. No ponto de vista da Gestão, se trata esse tema com base em um orçamento 

único para a instituição. Ele deve contemplar o desenvolvimento educacional e respeitar o resultado 

financeiro esperado pela mantenedora.  

A Faculdade de Tecnologia Evolução desenvolverá seu orçamento anual em conjunto com 

todos os departamentos a partir das metas estabelecidas para o período. Tal orçamento é aprovado 

pela Diretoria Geral e pela mantenedora, passando a vigorar no ano seguinte. Toda a previsão 

orçamentária é feita buscando o desenvolvimento da IES e dessa maneira está vinculada 

necessariamente à gestão da faculdade. Todas as diretrizes são definidas a partir do orçamento e 

dos lucros previstos e, sempre que necessário, será revisto.  

A Faculdade prevê a aplicação de recursos, priorizando parte para investimento na 

atualização permanente da infraestrutura física, equipamentos de informática, aquisição de livros. 

Consideramos como prioridade a aplicação de recursos na capacitação docente e de funcionário. 

 

6.7 Demonstrativo de capacidade e sustentabilidade financeira  

DEMONSTRANTIVO FINANCEIRO 
RECEITAS 2015 2016 2017 2018 2019 
ANUIDADE/MENSALIDADE (+) 2500000,00 2650000,00 3060000,00 4700000,00 7800000,00 
BOLSAS (-) -500000,00 -530000,00 -612000,00 -1175000,00 -2340000,00 
DIVERSOS (+) 300000,00 318000,00 367200,00 564000,00 936000,00 
FINANCIAMENTOS (+) 68000,00 150000,00 300000,00 360000,00 360000,00 
INADIMPLENCIA (-) -175000,00 -185500,00 -214200,00 -329000,00 -546000,00 
SERVIÇOS (+) 7500,00 7950,00 9180,00 14100,00 23400,00 
TAXAS (+) 12500,00 13250,00 15300,00 23500,00 39000,00 
DESPESAS 2015 2016 2017 2018 2019 
ACERVO BIBLIOGRAFICO (-) 15000,00 252000,00 132000,00 120000,00 30000,00 
ALUGUEL (-) 150000,00 160000,00 172000,00 181000,00 192000,00 
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (-) 192000,00 212000,00 300000,00 315000,00 330000,00 
ENCARGOS (-) 223200,00 297600,00 362700,00 519250,00 620620,00 
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EQUIPAMENTOS (-) 50000,00 60000,00 40000,00 42000,00 60000,00 
EVENTOS (-) 8000,00 12000,00 20000,00 22000,00 25000,00 
INVESTIMENTO (COMPRA DE IMOVEL) (-)   200000,00 600000,00 400000,00 
MANUTENÇÃO (-) 30000,00 30000,00 30000,00 32000,00 33000,00 
MOBILIARIO (-) 4000,00 4000,00 5000,00 7000,00 7000,00 
PAGAMENTO PESSOAL ADMINISTRATIVO 
(-) 330000,00 350000,00 370000,00 445000,00 472000,00 

PAGAMENTO PROFESSORES (-) 390000,00 610000,00 800000,00 1230000,00 1530000,00 
PESQUISA E EXTENSÃO (-) 9750,00 15250,00 20000,00 30750,00 38250,00 
TREINAMENTO (-) 19500,00 30500,00 40000,00 61500,00 76500,00 
QUADRO GERAL 2015 2016 2017 2018 2019 
RECEITAS 2213000,00 2423700,00 2925480,00 4157600,00 6272400,00 
DESPESAS 1421450,00 2033350,00 2491700,00 3605500,00 3814370,00 
TOTAL GERAL 791550,00 390350,00 433780,00 552100,00 2458030,00 

7 INFRAESTRUTURA 

 

7.1 Instalações administrativas 

 

A Faculdade de Tecnologia Evolução possui todos os ambientes necessários para o 

desenvolvimento de sua proposta pedagógica, tais como, biblioteca, laboratórios, auditório, áreas 

de convivência, amplas salas de aula, enfim, todos os espaços que favorecem o desenvolvimento 

das atividades necessárias para que se alcance a excelência educacional das atividades de ensino-

aprendizagem inerentes aos seus cursos e demais atividades acadêmicas. 

As salas de aulas são climatizadas e dotadas de recursos didáticos e mobiliários adequados, 

atendendo os padrões exigidos pelo MEC quanto a dimensão, luminosidade, acústica e ambiência. 

As salas são equipadas com quadro branco, computador e projetor de multimídia. Os ambientes são 

confortáveis, proporcionando um espaço ideal para que o processo de ensino e aprendizagem seja 

o melhor possível.  

 

SALA TAMANHO 
SALA 01 51,47 
SALA 02 48,36 
SALA 03 48,20 
SALA 04 53,55 
SALA 05 51,45 
SALA 06 46,48 
SALA 07 46,34 
SALA 08 56,23 
SALA 09 56,78 
SALA 10 57,33 
SALA 11 47,06 
SALA 12 46,65 
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SALA 13 59,16 
SALA 14 60,17 
SALA 15 64,35 
SALA 16 64,15 
SALA 17 64,62 
SALA 18 58,63 
SALA 19 57,72 
SALA 20 31,12 
SALA 21 35,11 
SALA 23 35,81 
SALA 24 73,00 
SALA 26 42,50 
SALA 27 47,79 
SALA 28 47,44 
SALA 29 48,42 
SALA 30 44,28 
LAB. 01 54,40 
LAB. 02 55,95 
LAB. 03 57,33 
LAB. 04 60,38 
N.D.E. 17,66 

BIBLIOTECA 70,69 
SECRETARIA 22,00 

CONTROLE ACADEMICO 28,56 
NTI 5,40 

SUPORTE TECNOLÓGICO 15,48 
SALA DOS PROFESSORES 50,21 
DIRETORIA ACADEMICA 17,60 

FINANCEIRO 13,29 
RECURSOS HUMANOS 14,88 

COORDENAÇÕES DE CURSO 50,90 
DIRETORIA ADM/FINANCEIRA 10,24 

COORD. INFRAESTRUTURA 11,71 
SALA ADMINISTRADORES 21,15 

PÁTIO INFERIOR 466,33 
PÁTIO SUPERIOR 152,83 

 

7.2 Especificação dos espaços acadêmicos 

 

7.2.1 Salas de aula 

 

§ Climatizada 

§ Iluminada artificialmente 

§ Cadeiras estofadas com braço 

§ Recursos de multimeios (computador, projetor, caixa de som) 
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§ Acesso à Internet 

§ Mural de avisos 

§ Capacidade, em média, para 50 alunos 

 

7.2.2 Auditório 

 

§ Climatizado e com acústica 

§ Iluminado artificialmente 

§ Cadeiras estofadas com braço 

§ Recursos de multimeios (computador, projetor, caixa de som, microfones) 

§ Acesso à Internet 

§ Capacidade para 150 alunos 

 

7.2.3 Salas de professores 

 

§ Climatizadas 

§ Iluminadas artificialmente 

§ Cadeiras estofadas  

§ Mesa ampla 

§ Recursos de multimeios (computador, projetor, caixa de som) 

§ Acesso à Internet 

§ Armário com espaços individuais 

§ Mural de avisos 

§ Capacidade, em média, para 15 professores 

 

7.2.4 Espaços para atendimento aos discentes 

 

Atendimento ao aluno 

 

§ Climatizado 

§ Iluminado artificialmente 

§ Cadeiras estofadas  
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§ Balcão de atendimento 

§ Acesso a Internet 

§ Capacidade para 12 alunos 

 

Núcleo Atendimento Psicopedagógico 

 

§ Climatizado 

§ Iluminado artificialmente 

§ Cadeiras estofadas  

§ Acesso à Internet 

§ Capacidade para atendimento individual e em grupo 

 

7.2.5 Espaços de convivência e de alimentação 

 

A Faculdade Evolução possui um pátio amplo com espaços para sentar e caminhar, além de 

uma cantina com espaço adequado para atender aos alunos. Todo o espaço é acessível. 

 

7.2.6 Laboratórios, ambientes e cenários para práticas didáticas: infraestrutura 

física 

 

A Faculdade Evolução disponibiliza laboratórios de informática para a prática de ensino e 

aprendizagem. Ao início de cada semestre os professores informam a quantidade de utilização do 

laboratório (100% ou 50% ou 25% das aulas) e os software que deverão estar disponíveis no 

laboratório. 

O setor de NTI atende as demandas de início de semestre e mantém a continuidade dos 

serviços durante o semestre, verificando: atualização de software, manutenção das máquinas, 

atendimento as novas demandas de programas e hardware. 

A Coordenação é responsável pelo o gerenciamento do uso dos espaços e por passar as 

demandas ao NTI durante todo o semestre, além de juntos programares as atualizações e elencarem 

as necessidades de manutenção e expansão tecnológica a fim de garantir a qualidade e otimização 

do espaço. 
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7.2.7 Infraestrutura física e tecnológica destinada à CPA 

 

§ Sala climatizada 

§ Iluminada artificialmente 

§ Cadeiras estofadas  

§ Mesa para trabalho 

§ Recursos de multimeios (computador, projetor, caixa de som) 

§ Acesso à Internet 

§ Espaço para reunião 

 

7.2.8 Biblioteca 

 

A Biblioteca está sob a responsabilidade de profissional devidamente habilitado e inscrito no 

Conselho Regional de Biblioteconomia, além de pessoal técnico-administrativo para apoio 

tecnológico e de infraestrutura.  

A biblioteca possui um acervo de livros técnicos, de acordo com os cursos existentes na 

instituição. Além dos livros o acervo conta com periódicos das áreas de tecnologia, marketing, 

administração e contabilidade; um acervo com livros paradidáticos em braile, áudios livros dos mais 

variados temas. 

Quanto a sua estrutura, a biblioteca possui mesas e cabines disponíveis os alunos para 

estudos em grupos, computadores para pesquisa e realização de trabalhos. 

A utilização dos computadores é gratuito e a biblioteca possui acesso a rede Wifi. A pesquisa 

de livro no acervo pode ser feita na biblioteca, com auxílio da bibliotecária. Os empréstimos possui 

um limite de 05 livros por aluno, por um prazo de 14 dias. Prazo este que pode ser entendido, 

fazendo a renovação para mais 14 dias. Os periódicos são disponibilizados apenas para consulta 

local e para cópias, sendo realizada na própria instituição. 

O espaço da Biblioteca é: 

 

§ Climatizado 

§ Iluminado artificialmente 

§ Acesso à Internet 
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A Biblioteca conta com 04 ambientes: 

 

§ Computadores para pesquisa à internet; 

§ Mesas de estudo individuais e em grupo; 

§ Acervo de livros e periódicos para empréstimo e cativos; 

§ Área de administração e empréstimo/devolução. 

 

A Biblioteca disponibiliza a comunidade acadêmica as seguintes bases de dados: COMUT 

(Programa de Comutação Bibliográfica), Base de dados e ampliando seu acervo à medida da 

implantação dos novos cursos. 

A Biblioteca da Faculdade Evolução consiste em Órgão de Apoio Administrativo, nos termos 

do Regimento Geral da Faculdade Evolução, subordinada à Diretoria Acadêmica e tecnicamente 

responsável pelo provimento de informações bibliográficas necessárias às atividades de ensino e 

extensão da comunidade interna da Faculdade e do público em geral, sendo coordenada por 

profissional legalmente habilitado, denominado Bibliotecário. Para tanto elaborou-se e 

estabeleceu-se suas principais políticas: 

 

§ Assegurar a expansão, modernização e otimização dos serviços prestados pela Biblioteca a 

comunidade universitária e à sociedade; 

§ Atualização e complementação das coleções de livros, periódicos e outros documentos; 

§ Expandir o acesso on line às informações científicas e tecnológicas; 

§ Garantir aos alunos portadores de necessidades especiais condições adequadas e seguras 

de acessibilidade autônoma às suas edificações, espaço, mobiliário e equipamentos. 

 

A Biblioteca tem serventia uti univers, pois pode ser utilizada pelos corpo docente, discente, 

técnico-administrativo, pelos alunos de instituições conveniadas e de estabelecimentos de ensino 

situados em seu entorno. 

O usuário tem acesso aos terminais de computadores, através dos quais podem consultar o 

acervo e solicitar o livro pretendido para empréstimo, existindo a possibilidade de reserva. 

A Faculdade alinha as seguintes facilidades e condições de acesso aos serviços da Biblioteca: 
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§ Sistema de livre acesso que permite ao usuário dirigir-se à área do acervo (estantes), com 

orientação de pessoal qualificado; 

§ Consulta a obras de referência restritas ao recinto da biblioteca, ressalvados os casos de 

expressa autorização de quem de direito; 

§ Empréstimo especial, rápido e domiciliar; 

§ Espaço físico para consulta individual e para trabalho em grupo; 

§ Serviço de reserva, nos casos em que a procura é superior ao número de exemplares 

disponíveis; 

§ Levantamento bibliográfico; 

§ Orientação a trabalhos acadêmicos; 

§ Convênios para facilitar o empréstimo de exemplares entre bibliotecas; 

§ Pesquisa informatizada. 

 

A biblioteca, através dos seus bibliotecários, orienta pesquisas acadêmicas com o objetivo 

de auxiliar os usuários a encontrar as informações necessárias para os seus trabalhos.  

No início de cada ano letivo é elaborado material didático onde constam o regulamento da 

biblioteca e os procedimentos necessários para um atendimento adequado. Os alunos serão 

orientados na realização de trabalhos acadêmicos de acordo com as normas da ABNT. 

 

7.2.9 Bibliotecas: plano de atualização do acervo 

 

As diretrizes básicas que orientam o enriquecimento e a atualização da bibliografia estão 

assim sumarizadas: 

 

§ Consignação de recursos anuais no Planejamento Financeiro para aquisição de títulos e de 

periódicos, nos quatro primeiros anos de instalação da IES; 

§ Reuniões periódicas com professores para indicação de títulos de bibliografia básica e 

complementar, bem como de periódicos, das disciplinas do curso interessado ou de áreas 

conexas, seguindo-se, na elaboração das listas, as referências adotadas pela ABNT; 

§ Levantamento estatístico sobre a demanda dos títulos disponíveis nas estantes, para avaliar 

o grau de aceitação entre os usuários. 
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§ Consultas periódicas a professores e alunos, para indicação de títulos que alarguem o acervo 

das matérias/disciplinas de Conhecimento de Formação Geral de Natureza Humanística e 

Social, de Conhecimentos de Formação Profissional Básica, de Conhecimentos de Formação 

Profissional Especifico e de Conhecimentos Optativos/Efetivos, de cada curso ministrado na 

Faculdade; 

§ Verificação de catálogos de livrarias e editoras, para conhecer os novos lançamentos de 

livros e periódicos e posterior discussão com os professores e alunos sobre o 

encaminhamento de novos pedidos; 

§ Intercâmbio epistolar com editoras e livrarias; 

§ Avaliação anual do sistema de catalogação e disposição do acervo nas estantes, tendo em 

vista a otimização dos serviços. 

 

O acervo conta com material em Braile e audiolivros. E ainda um programa disponibilizado 

pela Fundação DorinaNowill, para auxílio dos deficientes visuais. 

 

7.2.10 Salas de apoio de informática ou estrutura equivalente 

 

A equipe de TI da Faculdadede Tecnologia Evolução é responsável pela elaboração, 

implantação e revisões sistemáticas das políticas e procedimentos da infraestrutura, incluindo a 

especificação e implantação dos padrões de segurança estabelecidos.  

Realiza a gestão dos recursos da Tecnologia da Informação buscando, de forma sistemática, 

ampliar o potencial de uso de nossos equipamentos e sistemas. 

O espaço de trabalho da equipe é dimensionado de forma que se possa trabalha de forma 

confortável e sem riscos e sendo disponibilizado todo o equipamento para o trabalho e para a 

segurança. 

 

7.2.11 Instalações sanitárias 

 

A Faculdade possui banheiros individuais para funcionários e banheiros destinados aos 

alunos distribuídos ao longo da estrutura, divididos em masculino e feminino, com mictórios, 

espaços individuais, saboneteiras, duchas higiênicas, cabides, lavabo e espelhos.  
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A Faculdade garante a acessibilidade de todos inclusive em relação aos banheiros. O art. 2º, 

I, da Lei Federal 10.098/2000 define acessibilidade como sendo a possibilidade e condição de 

alcance para utilização, com segurança e autonomia, dos espaços, mobiliários e equipamentos 

urbanos, das edificações, dos transportes e dos sistemas e meios de comunicação, por pessoa 

portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. Instrumentalizando os mandamentos 

constitucionais se observa as Leis Federais: nº. 7.853/89; 8.160/91; 9.610/98; 10.048/00; 10.098/00; 

10.226/00 e 11.126/05, dentre outras. 

As pessoas com deficiência tem seus direitos garantidos na Constituição Federal, nas 

Constituições Estaduais e em Leis Orgânicas Municipais ou Distrital (DF); Tratados e Convenções 

Internacionais; Leis Federais, Estaduais, Distritais (DF) e Municipais; Decretos Federais, Estaduais, 

Distritais (DF) e Municipais e em outros diplomas normativos. Nesse sentido, os artigos 7°, XXXI, 37, 

VIII, 203, IV e V, 208, III, 227, § 1°, II, § 2°, art. 244, dentre outros dispositivos constitucionais pela 

força normativa da Constituição Federal de 1988 interagem diretamente na garantia dos direitos 

das pessoas com deficiência. 

 

7.2.12 Plano de expansão e atualização de equipamentos 

 

O NTI da Faculdade Evolução trabalha com o Plano de Expansão e Atualização Tecnológico, 

que contempla: 

 

§ Redimensionamento de laboratório x aluno; 

§ Plano de expansão (novos laboratórios); 

§ Atualização de software e hardware; 

§ Aquisição de novas tecnologias; 

§ Plano de manutenções preventivas e corretivas. 

 

7.2.13 Recursos de tecnologias de informação e comunicação 

 

A Faculdade Evolução prioriza a questão da oferta e da atualização dos recursos tecnológicos 

e de comunicação para toda a comunidade acadêmica, entendendo que o uso das tecnologias 

otimizam tempo e espaço e tornam os processos de ensino e aprendizagem, além dos processos 

burocráticos mais eficientes. 
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Com esse entendimento a Faculdade Evolução disponibiliza: 

 

§ Site 

§ Redes Sociais 

§ Portal do Aluno 

§ Portal do Professor 

§ Sisconanet 

§ Serviços informatizados do Sistema Biblioteca (Multiusuário/Cliente/Servidor) 

§ Espaço Virtual de Aprendizagem (Moodle) 

§ Microsoft Imagine X 

§ Formulário Eletrônico (via sistema acadêmico) para aplicação de pesquisa junto aos alunos 

§ Laboratórios de Informática 

 

7.2.14 Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA 

 

Vários estudos demonstram a necessidade consistente para uma aprendizagem mais 

eficiente e eficaz, associando-se aos conteúdos curriculares e estratégias pedagógicas que se 

ajustam às necessidades dos alunos. Ciente dessa necessidade na era digital, os cursos  oferecerão 

aos discentes os serviços do Ambiente Virtual de Aprendizagem. 

O ambiente será utilizado para a constituição de atividades de extensão, necessárias para o 

cumprimento das Atividades Complementares e do Trabalho Efetivo Discente e nas disciplinas do 

curso como ferramenta de ensino-aprendizagem. Trata-se da Plataforma Moodle, software livre 

utilizado pelas maiores universidades do mundo como ambiente virtual de aprendizagem. O AVA 

está disponível para acesso por todos os alunos da IES. 

Os recursos tecnológicos também serão utilizados para a comunicação interna e externa da 

Faculdade. Além disso, o curso utilizará em disciplinas softwares específicos para uso no laboratório 

de informática, constituindo-se como uma necessidade da profissão e da própria inclusão digital.  
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8 CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO 

INSTITUCIONAL 

 
8.1 Ensino 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2015 2016 2017 2018 2019 
Recredenciar a Faculdade de Tecnologia Evolução       

Renovar o Reconhecimento do Curso Superior de Tecnologia em 

Processos Gerenciais 
     

Renovar o Reconhecimento dos Cursos Superior de Tecnologia em 

Redes de Computadores e Sistemas para Internet 
     

Reconhecer o Curso de Bacharelado em Administração      

Reconhecer o Curso de Bacharelado em Ciências Contábeis      

Melhorar a nota ENADE      

Autorizar os Cursos Bacharelado em Enfermagem e Bacharelado 

em Serviço Social 
     

Implantar a Revista Acadêmica para publicação dos trabalhos da 

comunidade acadêmica da Faculdade 
     

Implantar a Biblioteca Virtual      

Manter o acervo bibliográfico dentro dos padrões exigidos pelo 

MEC e das necessidades apontadas pelos docentes 
     

Aprimorar o acompanhamento do processo ensino-aprendizagem 

com vistas a qualidade do serviço ofertado 
     

Aprimorar o acompanhamento do aluno egresso      
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8.2 Pós - Graduação e Pesquisa 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2015 2016 2017 2018 2019 
Implantar 6 cursos novos de Pós Graduação      

Ampliar a oferta dos projetos e programas de iniciação científica      

Ampliar a oferta de bolsas aos discentes envolvidos nos projetos 

e programas de iniciação científica 
     

Incentivar a produção acadêmica docente e discente      

Promover a investigação científica e tecnológica, garantindo uma 

Pós-Graduação dentro dos princípios determinados para esse 

nível  

     

Incentivar a pesquisa de forma a criar nos seus estudantes, uma 

visão empreendedora de forma que eles possam, futuramente, 

montar negócios motivados pela pesquisa feita na Faculdade. 

     

 

8.3 Extensão e Responsabilidade Social 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2015 2016 2017 2018 2019 
Ampliar a oferta dos projetos e programas de extensão      

Ampliar a oferta de bolsas aos discentes envolvidos nos projetos 

e programas de extensão 
     

Incentivar ações voltadas para responsabilidade social, 

aproximando o estudante da realidade social da comunidade. 
     

Promover Eventos Acadêmicos nos temas dos Cursos ofertados 

pela a Faculdade de Tecnologia Evolução e aberto ao público 
     

Promover Eventos com temáticas como: educação ambiental, 

étnico-racial e de responsabilidade social 
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8.4 Planejamento e Gestão 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2015 2016 2017 2018 2019 
Preparar a estrutura pedagógica e física da Instituição para o 

funcionamento dos cursos a serem autorizados e os próximos 

cursos que foram previstos. 

     

Contratar servidores técnico-administrativos e docentes, visando à 

implantação do quadro para o atendimento dos novos cursos 
     

Ampliar a formação pedagógica inicial e continuada dos docentes      

Ampliar a oferta de bolsas em nível Lato Sensu e Stricto Sensu aos 

técnicos administrativos 
     

Melhorar os canais de comunicação interna e externa      

Informatizar toda Auto-Avaliação interna (CPA)      

Melhorar os canais de comunicação interna e externa      

Contribuir com o processo de avaliação institucional com vistas à 

melhoria da qualidade dos serviços educacionais 
     

Assegurar as condições para a realização do programa AVALIES, 

ENADE e a Avaliação Institucional. 
     

Manter um quadro de colaboradores adequados com as demandas 

de atividades desenvolvidas 
     

Manter em condições adequadas de uso os laboratórios, salas de 

aulas e acesso a pessoas com dificuldades de locomoção 
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