PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 2014-2018

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - PDI
VIGÊNCIA 2014 - 2018

MANTIDA
FACULDADE DE TECNOLOGIA IBRATE
MANTENEDORA
DI PIETRO & SILVÉRIO S/S LTDA

1

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 2014-2018

SUMÁRIO

I

APRESENTAÇÃO ..........................................................................................................................................................5

II

DA MANTIDA .................................................................................................................................................................6

1.

PERFIL INSTITUCIONAL ...........................................................................................................................................6
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.
1.6.
1.6.1.
1.7.

2.

IDENTIFICAÇÃO DA IES ........................................................................................................................................6
BREVE HISTÓRICO E DESENVOLVIMENTO DA INSTITUIÇÃO .....................................................................7
ÁREA DE ATUAÇÃO ACADÊMICA ....................................................................................................................10
FOCO DE ATUAÇÃO .............................................................................................................................................10
IDENTIDADE ESTRATÉGICA ..............................................................................................................................10
MISSÃO .................................................................................................................................................................10
OBJETIVO ..............................................................................................................................................................10
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL .............................................................................................................................11
OBJETIVOS, METAS E AÇÕES NA VIGÊNCIA DO PDI ....................................................................................13
A MISSÃO E O PDI .................................................................................................................................................13
DA COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE (EXTERNA E INTERNA) .............................................................18

PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL.........................................................................................................26
2.1. INSERÇÃO REGIONAL .........................................................................................................................................26
2.2. LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA ...........................................................................................................................27
2.2.1.
CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO DE INFLUÊNCIA .....................................................................................................28
2.3. PRINCÍPIOS FILOSÓFICOS E TEÓRICO-METODOLÓGICOS GERAIS QUE NORTEIAM AS PRÁTICAS
ACADÊMICAS DA INSTITUIÇÃO ...................................................................................................................................33
2.4. PLANO PARA ATENDIMENTO ÁS DIRETRIZES PEDAGÓGICAS ..................................................................34
2.4.1.
PERFIL DO EGRESSO ..............................................................................................................................................34
2.4.2.
SELEÇÃO DE CONTEÚDOS E ELABORAÇÃO DE CURRÍCULOS ..................................................................................35
2.4.3.
PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS................................................................................................................................37
2.4.4.
PROCESSOS DE AVALIAÇÃO...................................................................................................................................39
2.4.5.
INOVAÇÕES ACADÊMICAS E FLEXIBILIZAÇÃO CURRICULARES..............................................................................43
2.4.6.
OPORTUNIDADES DIFERENCIADAS DE INTEGRALIZAÇÃO CURRICULAR .................................................................44
2.4.7.
ATIVIDADES PRÁTICAS E ESTÁGIOS ......................................................................................................................45
2.4.7.1.
ATIVIDADES PRÁTICAS ......................................................................................................................................45
2.4.7.2.
ESTÁGIOS ..........................................................................................................................................................48
2.4.8.
AVANÇOS TECNOLÓGICOS.....................................................................................................................................55
2.5. POLÍTICAS ..............................................................................................................................................................56
2.5.1.
POLÍTICAS DE ENSINO ...........................................................................................................................................57
2.5.1.1.
GRADUAÇÃO .....................................................................................................................................................59
2.5.1.2.
PÓS-GRADUAÇÃO ..............................................................................................................................................60
2.5.1.3.
GRADUAÇÃO TECNOLÓGICA .............................................................................................................................60
2.5.2.
POLÍTICA PARA A INICIAÇÃO CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E CULTURAL ................................................................62
2.5.2.1.
OBJETIVOS DA PESQUISA ...................................................................................................................................62
2.5.3.
POLÍTICA PARA A EXTENSÃO .................................................................................................................................63

2

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 2014-2018
2.5.4.
POLÍTICA PARA A GESTÃO .....................................................................................................................................65
2.5.5.
RESPONSABILIDADE SOCIAL DA INSTITUIÇÃO: INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DA
REGIÃO .......................................................................................................................................................................... ...66
3.

IMPLEMENTAÇÃO DE CURSOS E PROGRAMAS EDUCACIONAIS ..............................................................70
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

4.

CURSO DE GRADUAÇÃO TECNOLÓGICA OFERTADO ..................................................................................70
CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE NOVOS CURSOS .............................................................................70
CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO ..................................................70
PROGRAMAÇÃO DE ABERTURA DE CURSOS SEQUENCIAIS ......................................................................71
PROGRAMAÇÃO DE ABERTURA DE CURSOS À DISTÂNCIA .......................................................................71
PROGRAMAÇÃO DE ABERTURA DE CURSOS DE EXTENSÃO .....................................................................71
PROGRAMAÇÃO DE ABERTURA DE CURSOS FORA DE SEDE PELAS UNIVERSIDADES .......................72

CORPO DOCENTE ......................................................................................................................................................72
4.1. REQUISITOS DE TITULAÇÃO, CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA
DE FORMAÇÃO .................................................................................................................................................................72
4.2. PLANO DE CARGO E CARREIRA ........................................................................................................................74
4.2.1.
REGULAMENTO – PLANO DE CARREIRA DOS DOCENTES DA FACULDADE IBRATE ..............................................75
4.3. POLÍTICAS PARA QUALIFICAÇÃO CONTINUADA DO CORPO DOCENTE/ LIBRAS .................................79
4.3.1.
LIBRAS ..................................................................................................................................................................80
4.4. PROCEDIMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO DOCENTE .....................................................................................82
4.5. CRONOGRAMA E PLANO DE EXPANSÃO ........................................................................................................83
4.6. FORMAS DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANEJAMENTO DO TRABALHO DOCENTE .83

5.

CORPO TECNICO/ADMINISTRATIVO ..................................................................................................................84
5.1.
5.2.
5.3.

6.

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO ...................................................................................................84
POLÍTICAS DE QUALIFICAÇÃO, PLANO DE CARREIRA E REGIME DE TRABALHO................................85
CRONOGRAMA DE EXPANSÃO DO CORPO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO ...............................................86

CORPO DISCENTE .....................................................................................................................................................87
6.1. FORMAS DE ACESSO ............................................................................................................................................87
6.1.1.
TEXTO MANUAL DO ALUNO – CURSO SUPERIOR EM TECNOLOGIA EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS ............88
6.2. FORMAS DE TRANCAMENTO DE CURSO ......................................................................................................104
6.3. PROGRAMAS DE APOIO PEDAGÓGICO E FINANCEIRO ..............................................................................105
6.4. ESTÍMULOS À PERMANÊNCIA (PROGRAMA DE NIVELAMENTO, ATENDIMENTO PEDAGÓGICO E
ATENDIMENTO EXTRA-CLASSE) ................................................................................................................................106
6.5. ORGANIZAÇÃO ESTUDANTIL (ESPAÇO PARA PARTICIPAÇÃO E CONVIVÊNCIA ESTUDANTIL) .....107
6.6. ACOMPANHAMENTO DOS EGRESSOS ...........................................................................................................108

7.

ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA ...................................................................................................................110
7.1. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL COM AS INSTÂNCIAS DE DECISÃO ....................................................110
7.2. ÓRGÃOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES ACADÊMICAS ...................................................................................120
7.2.1.
SECRETARIA ........................................................................................................................................................120
7.2.2.
BIBLIOTECA .........................................................................................................................................................121
7.2.2.1.
BIBLIOTECA: SERVIÇOS E INFORMATIZAÇÃO ...................................................................................................122
7.2.2.2.
PLANO DE ATUALIZAÇÃO DO ACERVO ............................................................................................................122
7.2.3.
ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA E DE ALIMENTAÇÃO ...................................................................................................123
7.3. AUTONOMIA DA IES EM RELAÇÃO À MANTENEDORA .............................................................................123
7.4. RELAÇÕES E PARCERIAS COM A COMUNIDADE, INSTITUIÇÕES E EMPRESAS ...................................124

3

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 2014-2018
8.

AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL ..............................126
8.1. METODOLOGIA UTILIZADAS NO PROCESSO DE AUTO-AVALIAÇÃO ....................................................127
8.1.1.
DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA: FASES DE EXECUÇÃO ..................................................................................127
8.1.2.
PRINCÍPIOS ..........................................................................................................................................................129
8.1.3.
OBJETIVOS...........................................................................................................................................................129
8.1.4.
RELATÓRIO FINAL ...............................................................................................................................................130
8.1.5.
DIVULGAÇÃO ......................................................................................................................................................130
8.1.6.
BALANÇO CRÍTICO ..............................................................................................................................................131
8.1.7. ETAPAS ......................................................................................................................................................................131
8.1.8
DIMENSÕES E INSTRUMENTOS UTILIZADOS NO PROCESSO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL ...............................133
8.2. FORMAS DE PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE ACADÊMICA .................................................................134
8.3. FORMAS DE UTILIZAÇÃO DOS RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES ...........................................................136

9.

INFRA-ESTRUTURA .................................................................................................................................................139
9.1. INFRA-ESTRUTURA FÍSICA GERAL ................................................................................................................139
9.1.1.
INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS........................................................................................................................139
9.1.2.
SALAS DE AULA ..................................................................................................................................................140
9.1.3.
AUDITÓRIO ..........................................................................................................................................................140
9.2. INFRA-ESTRUTURA ACADÊMICA ...................................................................................................................140
9.2.1.
LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA .........................................................................................................................140
9.2.1.1.
RELAÇÃO EQUIPAMENTO/ALUNO/CURSO .......................................................................................................141
9.2.2.
INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS SIGNIFICATIVAS......................................................................................................141
9.3. BIBLIOTECA .............................................................................................................................................................142
9.3.1.
BIBLIOTECA: SERVIÇOS E INFORMATIZAÇÃO .......................................................................................................142
9.3.1.1.
ACERVO...........................................................................................................................................................143
9.3.1.2.
PLANO DE ATUALIZAÇÃO DO ACERVO ............................................................................................................143

10. PLANO DE ACESSIBILIDADE AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ..............................144
10.1.

PLANO DE PROMOÇÃO DE ACESSIBILIDADE E ATENDIMENTO PRIORITÁRIO ...............................144

11. PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO.....................................................................................147
11.1.
11.2.
11.2.1.

POLÍTICA FINANCEIR E ORÇAMENTÁRIA ................................................................................................147
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ........................................................................................................................148
O QUADRO A SEGUIR, DEMONSTRA O RESUMO DO PLANEJAMENTO ECONÔMICO-FINANCEIRO DURANTE A
VIGÊNCIA DO PDI. ...............................................................................................................................................................149
III. BIBLIOGRAFIA CONSULTADA ............................................................................................................................151

4

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 2014-2018
I

APRESENTAÇÃO
A Faculdade de Tecnologia IBRATE, mantida pela Sociedade Di Pietro & Silvério S/S

Ltda., com sede Curitiba, Estado Paraná, inclinou‐se reflexivamente, sobre as metas alcançadas,
contidas no último PDI, para a construção do novo Plano de Desenvolvimento Institucional,
quinquênio 2014‐2018. Ao apresentá‐lo, considera estar alicerçada no seu compromisso efetivo
de promover o desenvolvimento da região em que atua, de contribuir para a melhoria da qualidade
de vida das pessoas, bem como, estimular o desenvolvimento das atividades econômicas, sociais,
artísticas e culturais. A organicidade da missão Institucional: “Oferecer, através de seus
diferenciais, uma educação de excelência, possibilitando a formação de profissionais competentes
e éticos, capazes de estender à comunidade em que vivem, o conhecimento técnico-científico,
cultural, educacional e social e de intervir na sociedade fortalecendo os ideais de liberdade e
democracia, adquirindo assim, ferramentas facilitadoras para uma melhor inserção no mercado de
trabalho e melhor qualidade de vida.” confirma a sua personalidade: se empenhar em educar, para
a transformação social. Os pilares estratégicos da Instituição revelam o seu interesse em se
reformar, se modernizar e de se livrar do anacronismo, ajustando‐se aos novos tempos.
Sendo uma Instituição moderna, adota metodologias coerentes com os princípios
filosóficos que a regem, está fundamentada em ações conjuntas, e a transversalidade, de sua
direção, faz‐se presente na responsabilidade social por ela assumida.
O Plano de Desenvolvimento Institucional 2014‐2018, é resultado da construção coletiva
que contou com a participação e o envolvimento de toda a comunidade acadêmica, todos
firmemente comprometidos com as ações, metas e objetivos aqui propostos.
Este instrumento norteador, impõem a articulação e integração das funções de ensino,
pesquisa e extensão, obrigatoriamente voltadas ao atendimento das políticas educacionais, aos
padrões de qualidade, às normas contidas no Sistema de Avaliação da Educação Superior
(SINAES), ao Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e ao Projeto Pedagógico do Curso (PPC).

5

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 2014-2018
II

DA MANTIDA

1. PERFIL INSTITUCIONAL
1.1. IDENTIFICAÇÃO DA IES
 Bases Legais
Dados da Mantenedora

Sociedade Di Pietro & Silvério S/S Ltda
CNPJ: 05.643.584/0001-37
Endereço: Rua Voluntários da Pátria, 215, 2.º andar – Centro /
Curitiba-PR / CEP.: 80.020-000

Dados da Mantida

Faculdade de Tecnologia IBRATE
Endereço: Rua Voluntários da Pátria, 215, 2.º andar – Centro /
Curitiba-PR / CEP.: 80.020-000
Telefone: (41) 3225-1844
Endereço Eletrônico: http://www.ibrate.edu.br/

Credenciamento como

Portaria MEC N.º 682, de 25 de maio de 2012

Faculdade
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1.2. BREVE HISTÓRICO E DESENVOLVIMENTO DA INSTITUIÇÃO
A Di Pietro & Silvério S/S Ltda -, denominação social do Instituto Brasileiro de
Therapias e Ensino - IBRATESUL, mantenedora da Faculdade de Tecnologia IBRATE iniciou
suas atividades em 28/03/2003, organizada na forma de sociedade civil com fins lucrativos,
com o objetivo de prestar serviços de fisioterapia e terapia ocupacional, serviços de
acupuntura, agência de publicidade e propaganda, educação superior e eventos,
organização de cursos livres e cursos técnicos, edição e editoração de livros, revistas, jornais
e periódicos. Teve como predecessor o IBRATE, criado em 12/06/1997 na forma de
Organização Não- Governamental - ONG, com a instalação de um pequeno Centro de
Formação Profissional na área de Terapias Naturais e Acupuntura, localizado na Rua Cruz
Machado, 551, em Curitiba, contando com apenas 01 sala, de 25 m², e 13 cadeiras. O
desenvolvimento do IBRATE demandou a ampliação de seu espaço físico, o que culminou
com sua mudança, em 10 de novembro de 1999, para a Rua Augusto Stellfeld, 1308,
contando com uma área locada de 70 m². Em 2002 o IBRATE adquire sua 1.ª sede própria,
desta vez uma área bem maior, 492,42 m² (1º andar), com grande ampliação de seu espaço
físico, na Rua Voluntários da Pátria, 215. Nos anos seguintes fez aquisição de mais 2 (dois)
andares no mesmo endereço - 2.º e 3.º andares e duas vagas de garagem, totalizando
1.500 m2, onde se encontra até os dias de hoje. Iniciou suas atividades na área da saúde, no
entanto ao longo do tempo foi naturalmente ampliando sua área de atuação. A partir do
credenciamento foi autorizado e ofertado o curso de Tecnologia em Gestão de Recursos
Humanos, mas existe o real interesse em solicitar cursos nas áreas de saúde, comunicação,
meio ambiente, entre outros. A Faculdade IBRATE está localizada na região central de
Curitiba, tendo em seu entorno uma grande rede de comércio varejista, pequenos e grandes
negócios do ramo de alimentação, bancos, supermercados e hotéis. Muitos dos funcionários
destas empresas são cidadãos com perfil para frequentar Cursos Superiores de Tecnologia.
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Em pesquisa prévia, realizada por esta Instituição, foi possível observar que a proximidade
entre o local de trabalho e a Instituição de Ensino era um aspecto considerado importante no
momento da escolha pela realização de um curso superior. Outro aspecto evidenciado por
esta pesquisa de mercado foi que grande parte dos funcionários destes estabelecimentos
comerciais possuíam apenas o 2º grau. Inspirados por estes dados a primeira turma formada
pela Faculdade IBRATE , bem como a segunda turma , foi composta, na grande maioria por
funcionários alocados no entorno da Instituição. Histórias de alunos da primeira turma
confirmam o impacto positivo da escolarização no mercado de trabalho.
Vinculação

da

oferta

educacional

da

Faculdade

IBRATE

ás

demandas

do

desenvolvimento local e regional, da inclusão social, tecnologia, política e cultural
A proposta dos cursos da Faculdade IBRATE está sempre atrelada às demandas
sociais e do desenvolvimento de Curitiba e região. A Faculdade IBRATE, desde sua criação,
oferece educação de qualidade, tendo boa parte do seu público notadamente apresentando
uma faixa de renda considerada média. A IBRATE possui uma política de valores acessíveis,
descontos e bolsas de estudos que permite o acesso ao ensino superior de alunos de todas
as classes sociais. Assim a Faculdade IBRATE permite a inclusão social de uma população
que normalmente teria poucas chances de alcançar um curso superior. O desenvolvimento
local e regional também é levado em consideração pela Instituição. A discussão em todas as
instâncias da mantenedora e mantida é feita exaustivamente utilizando todo o levantamento
da demanda assim como a necessidade de investimento econômico. A interação entre os
dados da pesquisa de mercado, somados ao reconhecimento das características singulares
da região (características culturais e sociais), permitiu a Faculdade IBRATE, através de um
processo eminentemente dinâmico, assumir uma prática de ensino com Identidade própria e
contextualizada. Esse dinamismo se apoia no processo dialético de ir à busca do problema
na comunidade, buscar a solução para o mesmo e voltar à comunidade, retornando a esta o
resultado dos passos trilhados pela Faculdade de Tecnologia IBRATE.
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Essa integração, ocorrendo no campo científico e cultural, demonstra que a Faculdade
IBRATE está preocupada com o desenvolvimento da Região, promovendo a valorização do
ser humano, com destaque para a elevação dos padrões de qualidade de vida, de sua
harmônica convivência com o meio ambiente, por ser a Faculdade a interlocutória dos
anseios e das conquistas sociais regionais. Relatos de experiências e verificação dos
avanços e resultados conseguidos são instrumentos para se avaliar e verificar as mudanças
necessárias, objetivando sempre a melhor integração Faculdade / Região.
Preocupada com as demandas regionais e fundamentada pela experiência na área de
Saúde, a Faculdade IBRATE percebeu a necessidade de formar profissionais com um perfil
mais humanitário, preparados competentemente para a inserção no mercado de trabalho,
desta forma busca, diariamente, atender as demandas tecnológicas, mas sabemos que
ainda existe muito a ser feito e que essas mudanças e adequações tecnológicas são
constantes, porém podemos elencar como fatos reais, já implantados na Instituição:
Tecnologia: laboratório de informática, com computadores com acesso a internet, rede wi-fi,
sistema acadêmico Cordilheira (Sistema Específico para Área de Recursos Humanos),
acesso ao Sistema Acadêmico Matheus Soluções.
Como política de inclusão: Disciplina de Libras, já inclusa na Matriz Curricular do Curso
Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos; Educação das Relações ÉtnicoRaciais e Políticas de educação ambiental com conteúdos contemplados dentro de
disciplinas do Curso de Gestão em Recursos Humanos.
A Faculdade de Tecnologia IBRATE, está consciente de que ser uma faculdade é um
desafio livre de modismos, mas, com sentido pleno de Educação, dentro de exigência éticopolítico e com determinação para fazer parte da história de Curitiba e de sua Região
Metropolitana.
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1.3. ÁREA DE ATUAÇÃO ACADÊMICA
A Instituição iniciou suas atividades na área da Saúde como podemos observar por
seu histórico, porém percebeu-se a necessidade e importância de ampliação para outras
áreas do saber face a necessidade de interação com profissionais de outras áreas que direta
ou indiretamente fazem parte do contexto educacional e profissional.
No Credenciamento da Faculdade foi autorizado a oferta do curso de Tecnólogo em
Gestão de Recursos Humanos, sendo que existe o real interesse de a instituição vir a ofertar
também cursos superiores nas áreas de Saúde, Comunicação, Meio Ambiente, através dos
cursos de Tecnologia, bacharelados, bem como Licenciaturas.

1.4. FOCO DE ATUAÇÃO
Educação de qualidade.

1.5. IDENTIDADE ESTRATÉGICA

1.5.1. Missão

Oferecer, através de seus diferenciais, uma educação de excelência, possibilitando a
formação de profissionais competentes e éticos, capazes de estender à comunidade em que
vivem, o conhecimento técnico-científico, cultural, educacional e social e de intervir na
sociedade fortalecendo os ideais de liberdade e democracia, adquirindo assim, ferramentas
facilitadoras para uma melhor inserção no mercado de trabalho e melhor qualidade de vida.

1.5.2. Objetivo
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Formar profissionais, com sólida formação geral e humana, dotado de capacidade de
análise e articulação de conceitos e argumentos, de interpretação e valorização dos
fenômenos humanos, aliada a uma postura reflexiva e visão crítica, colocando as
instituições, a serviço, primeiro, do homem e, depois, da sociedade e o direito a serviço da
emancipação pessoal e social num mundo em permanente transformação.

1.5.3. Estrutura Organizacional
A estrutura organizacional da Faculdade IBRATE é formatada a fim de compatibilizá-la
com a realidade da Instituição e dispositivos Estatutários, a fim de garantir e atender a
eficiência e eficácia dos serviços ofertados.
A Faculdade IBRATE possui a seguinte estrutura organizacional abaixo descrita:
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ORGANOGRAMA ORGANIZACIONAL – FACULDADE DE TECNOLOGIA IBRATE
MANTENEDORA
CONSELHO ACADÊMICO -CONSAC

DIRETORIA

ASSESSORIA DA
DIRETORIA

GERÊNCIA
GERAL

MKT

VENDA 1

DEPTO.
FINANCEIRO

DEPTO.
ACADÊMICO

DEPTO.
COMERCIAL

VENDAS 2

I.S.E.

N.D.E

COORD.
DE CURSOS

PROFESSORES

ASSIST.
FINANC.

ASSIST.
COBR.

REC.

LIMP.

BCA.

ASSIST.
BCA.

LOGÍSTICA
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1.6. OBJETIVOS, METAS E AÇÕES NA VIGÊNCIA DO PDI
1.6.1. A Missão e o PDI
Divulgar, incorporar o contido na Missão Institucional na comunidade acadêmica da
Faculdade IBRATE, articulando o PDI, PPI e o PPC como documentos integradores
institucionais
A Faculdade IBRATE elaborou um elenco de objetivos e metas institucionais, a serem
desenvolvidas durante a vigência deste PDI, bem como as respectivas ações e prazos. O
planejamento

organizacional

considera

as

questões

de

sustentabilidade,

vocação

institucional, responsabilidade social e os próprios objetivos institucionais e de gestão. Em
linhas gerais, o parâmetro estabelecido para esse planejamento orientou-se nas diretrizes
políticas institucionais, sobretudo naquelas direcionadas ao seu corpo social, comunicação
com a sociedade, infraestrutura física, avaliação institucional e sustentabilidade financeira.
Esse planejamento de metas, plano de ação e cronograma está apresentado nos itens a
seguir:



Objetivos
Formar profissionais com visão generalista da área, espírito investigativo, crítico,
capazes de dominar as competências e habilidades de sua área de atuação;



Formar profissionais capazes de gerenciar o seu próprio conhecimento de forma
permanente e autônoma;



Criar condições para a educação continuada, para os seus agentes educacionais e
para seus educandos;



Promover, pelas suas atividades de iniciação à pesquisa, o enriquecimento e a
inovação do processo ensino-aprendizagem e a ampliação dos conhecimentos nas
várias áreas do saber;
13
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Promover a produção científica e intelectual do seu corpo docente através do fomento
à divulgação e publicação dos seus trabalhos e incentivo à sua busca por melhor
titulação.



Extensão de seus serviços e cursos à comunidade;



Produzir e/ou colaborar na produção de livros, apostilas, revistas, folhetos e de outras
publicações de interesse da Instituição e da sua comunidade acadêmica;



Promover a capacitação do seu corpo docente e técnico, com vistas a viabilizar a
associação à qualificação acadêmica com o compromisso social da Instituição;



Difundir o saber contribuindo para sua democratização através de sua viabilização de
projetos que objetivem a inserção social;



Desenvolver projetos inovadores que possibilitem a ampliação das fronteiras e a
diversidade de conhecimentos combatendo a fragmentação e estendendo o diálogo
entre os diferentes saberes;



Desenvolver uma sistemática de avaliação e acompanhamento contínuo das ações
que figuram o trabalho institucional realçando parâmetros e critérios compatíveis com
o cumprimento da missão;



Promover a melhoria da qualidade acadêmica e privilegiar a qualificação formal e
social dos indivíduos, proporcionando o desenvolvimento das ações políticasacadêmicas e administrativas pertinentes a sua missão;



Garantir a qualidade do cumprimento de suas ações, modernizando os processos de
trabalho e adequando a estrutura organizacional de recursos humanos, físicos,
gerenciais, tecnológicos às exigências de sua missão acadêmica, técnicas e
administrativa;
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Metas
1. Promover o ensino integralizador, atendendo simultaneamente as obrigações legais e
as necessidades de uma sociedade em processo de transformação.
2. Capacitar o corpo docente nas atividades de planejamento e gerenciamento
administrativo e acadêmico.
3. Consolidar a expansão dos cursos de graduação e pós-graduação realizada no
período de vigência do Plano de Desenvolvimento Institucional 2014 - 2018, através
da implantação de laboratórios específicos e expansão do acervo da biblioteca.
4. Implantar políticas de Recursos Humanos.
5. Implementar atividades de comunicação e divulgação.
6. Desenvolver a política de publicação interna e externa.
7. Implantar o programa de iniciação científica.
8. Estabelecer parcerias.
9. Desenvolver programas de monitorias
10. Fortalecer e ampliar projetos integrados de ensino, pesquisa e extensão voltados ao
atendimento das demandas sociais.
11. Implementar a política de cursos de extensão.
12. Elaborar e divulgar as publicações internas e externas.
13. Implementar políticas de Convênios.
14. Desenvolver uma sistemática de avaliação e acompanhamento contínuo das ações
figuram o trabalho institucional, realçando parâmetros e critérios compatíveis com o
cumprimento da missão institucional.
15. Implementar sistema de divulgação.
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16. Promover a melhoria da qualidade acadêmica e privilegiar a capacitação formal e
social dos docentes e técnico-administrativo, proporcionando o desenvolvimento das
ações político-academicas e administrativas pertinente a sua missão.
17. Proceder à atualização periódica do acervo bibliográfico.
18. Promover a produção científica intelectual do seu corpo docente através do fomento a
divulgação e publicação dos seus trabalhos e incentivo a sua busca por melhor
titulação.
Plano de ações e cronograma para se alcançar as metas institucionais
1. Formar cidadãos participativos, capazes de atender a crescente demanda por
profissionais realmente aptos para atuação no mercado de trabalho – meta
permanente.
2. Capacitação de docentes gestores acadêmicos nos procedimentos relativos ao
planejamento, gerência administrativa e acadêmica, subsidiando a ação dos docentes
gestores acadêmicos com base em instrumentos gerências atuais; capacitar os
docentes para análise e avaliação de sistemas de informação – meta permanente
3. Criação de laboratórios específicos e aquisição de acervo bibliográfico para os cursos
previstos no PDI: Gestão Hospitalar e Gestão Ambiental. Estas ações estão previstas
para o período de 2014 a 2018.
4. Desenvolvimento de programas de acompanhamento e avaliação de desempenho
para servidores técnico-administrativos; aprimoramento do processo de recrutamento
e seleção; Implantação de serviços de assistência social e de programas de
treinamento e desenvolvimento de pessoal – meta permanente
5. Ampliação dos meios de comunicação das ações da instituição visando ao
estreitamento das relações com a comunidade interna e externa – meta permanente
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6. Elaboração e divulgação de documentos que tratam das informações produzidas na
instituição – meta permanente
7. Formação dos discentes como pesquisadores desde a graduação – meta permanente
8. Estabelecimento de parcerias visando à obtenção de recursos que fomentem a
pesquisa – meta permanente
9. Definição de parâmetros de seleção, desenvolvimento e avaliação da monitoria.
Estruturação de um manual orientador das atividades de monitoria, visando a uma
melhor qualidade de trabalho – Esta ação está prevista para a partir de 2015
10. Desenvolvimento de ações multi, inter ou transdisciplinares entre a Faculdade e a
realidade social – meta permanente
11. Fortalecimento das ações extensionistas, através de programas e projetos
institucionais de extensão e do incremento das parcerias com iniciativas municipais,
estaduais, nacionais e internacionais – meta permanente
12. Elaboração de materiais para divulgação dos cursos de graduação e pós-graduação –
meta permanente
13. Convênios com órgãos públicos e privados – meta permanente
14. Assegurar uma sistemática de avaliação institucional, internas e externas, que
contemple dimensões qualitativas e quantitativas vitais para o acompanhamento e
aperfeiçoamento do modelo de gestão - A partir de seu Credenciamento através do
CPA (Comissão Própria de Avaliação) e definida como meta permanente da
Instituição
15. Sistema de comunicação com a comunidade acadêmica do resultado da avaliação
institucional e as ações a serem implementadas, contemplando a melhoria da
instituição como um todo - A partir de seu Credenciamento através do CPA (Comissão
Própria de Avaliação) e definida como meta permanente da Instituição
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16. Implantar programa de capacitação do corpo docente e técnico-administrativo de
forma a assegurar a qualidade permanente da educação promovida pela Instituição.
Implementar o Plano de Carreira Docente e Técnico-Administrativo – Essa ação está
prevista para o período de 2014 a 2018
17. Destinar semestralmente 5% da receita líquida à atualização do acervo bibliográfico –
a partir de 2016
18. Incentivar a produção de material didático de qualidade. Disponibilizar núcleos de
apoio à produção, formatação e difusão de materiais de ensino – meta permanente.
1.7. DA COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE (EXTERNA E INTERNA)
O Programa de Comunicação Interna e Externa da Faculdade IBRATE pretende orientar
a execução da política de comunicação de forma a gerar e otimizar a notoriedade, a imagem
e a reputação da instituição, de forma a viabilizar as metas e os objetivos institucionais.
O presente programa também visa orientar quanto ao posicionamento e a imagem
corporativa da Faculdade, inclusive o que tange a harmonização da identidade e o
comportamento institucional, incluindo direcionamentos quanto ao discurso oral, escrito,
visual e audiovisual da organização junto dos seus públicos estratégicos (interno e externo).
Além de direcionar a comunicação de forma estratégica com vistas a: • valorização da
comunicação como ferramenta estratégica de comunicação; • controle e a avaliação dos
efeitos das ações planejadas.
Em termos estratégicos, o presente Programa propõe o direcionamento de ações
estratégicas para o cumprimento de três grandes metas: ser uma faculdade referência, ser
uma faculdade atrativa e conseguir alunos em quantidade e em qualidade na sua área de
atuação. Para que tais metas sejam atingidas, é necessário existir a cooperação de todos os
18
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membros da comunidade educativa, no sentido de orientar os comportamentos e de gerar
um capital intangível sob a forma de imagem corporativa.
Comunicação Externa: No que se refere a comunicação externa, o objetivo é a
geração de efeitos comunicativos de natureza cognitiva, afetiva e comportamental. O foco é
desenvolver a notoriedade e as atitudes positivas em relação à marca e em relação aos
serviços oferecidos à comunidade. Assim sendo, é imprescindível a integração entre a
comunicação interna e externa, cuja simbiose permite passar da realidade dos canais de
informação, tendo como premissa básica: Toda e qualquer mecanismo de avaliação servirá
para a melhoria contínua do processo de comunicação, tendo como premissa responder as
demandas dos públicos interno e externo.
Política de Marketing e Comunicação da FACULDADE IBRATE
Conjunto de diretrizes e ações estratégicas de Marketing e Comunicação que
objetivam orientar, de maneira uniforme, profissional e sistemática, o relacionamento da IES
com seus públicos de interesse.
Missão
A missão da área de Marketing e Comunicação da Faculdade IBRATE é:
- Fortalecer o papel da área de Marketing e Comunicação como ferramenta estratégica de
gestão, tanto com o público interno, quanto externo.
- Zelar pela identidade e pela imagem institucional.
Princípios e Valores
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A prática da Comunicação Institucional deverá pautar-se pelos seguintes princípios e
valores:
• ser ética, responsável e transparente no planejamento e execução das ações de
comunicação organizacional;
• ser ágil, clara e precisa na divulgação de informações para os públicos interno e externo,
sem prejuízo da confidencialidade,quando necessário;
• ser confiável, diligente e prestativa no atendimento dos diversos grupos de relacionamento
(funcionários, contratados, profissionais dos meios de comunicação e demais envolvidos);
• ser focada, eficiente e organizada para atingir os objetivos e resultados esperados;
defender os interesses da instituição, resolver problemas, fazer uso planejado e responsável
dos recursos e otimizar os custos das ações de comunicação;
• ser competitiva, técnica e pró-ativa na exploração de mídias espontâneas, no
relacionamento com os meios de comunicação e com as fontes internas da entidade;
• ser dinâmica, moderna e inovadora, o que significa estar sintonizada com as novas
tecnologias de informação e contribuir com as estratégias de gestão e de mudanças na
cultura organizacional;
• ser envolvente, motivadora e solidária, o que significa ter capacidade de sensibilizar e
mobilizar o público interno e a comunidade em ações de responsabilidade social e ambiental
pregadas pela instituição;
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• ser democrática, interativa e participativa, o que significa estimular a incorporação de todos
os participantes internos na implantação do Plano, garantindo-lhes representação e
participação decisória no seu desenvolvimento, avaliação e atualização.
Competências e Atribuições
• Implantar, coordenar e executar a política de comunicação institucional da Faculdade
IBRATE;
• Atender às demandas de informação e de entrevistas dos veículos de comunicação;
• Promover a integração entre a Faculdade IBRATE e a comunidade, através dos meios de
comunicação internos e externos;
• Promover a divulgação das atividades acadêmicas, de ensino, pesquisa e extensão;
• Produzir conteúdo e gerenciar os veículos oficiais de comunicação institucional (site, mídias
sociais etc.);
• Realizar a cobertura de eventos institucionais e atividades acadêmicas, proporcionando
visibilidade às diversas áreas de atuação institucional;
• Assessorar campanhas de comunicação institucional em parceria com os demais setores
da instituição;
• Facilitar o acesso às informações de interesse institucional por meio dos veículos oficiais
de comunicação institucional.
Canais de comunicação
21

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 2014-2018
A Faculdade IBRATE deve utilizar uma multiplicidade de meios e recursos, adequados
aos diferentes públicos, internos e externos.
Canais de comunicação externa:
• Internet
• Documentários sobre as principais ações de responsabilidade socioambiental
• Campanhas promocionais
• Participação em eventos
• Apresentações de palestras por representantes da Faculdade IBRATE em eventos e cursos
• Brindes, banners e folders
• Publicações
• Apoios e patrocínios
• Visitas técnicas

Estratégias
De forma operacional, o Programa propõe-se a desenvolver as seguintes ações se as
mesmas estiverem adequadas as condições administrativas- econômicas da Faculdade
IBRATE.
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Promoção de ações de orientação universitária
A proposta é disponibilizar profissional para visitar escolas públicas e privadas para
orientar os alunos com informações sobre a proposta pedagógica da IES e as áreas de
atuação dos cursos ofertados pela IBRATE.
Relacionamento com os Egressos
• A ideia é manter o relacionamento com egressos através de e-mail,
• Ações em datas comemorativas
• Com base em calendário oficial são desenvolvidas ações alusivas à determinadas datas.
• Organizar a manter mailing da IES
• Organizar e manter atualizado, para auxílio às Diretorias e divulgação institucional, um
banco de dados das autoridades, entidades governamentais, empresariais, do terceiro setor
e de formadores de opinião.
COMUNICAÇÃO INTERNA:
Segundo a Association Française de Communication Interne (afci.asso.fr), a comunicação
interna cumpre na organização seis funções básicas:
- investigar. Através de pesquisa de Opinião
- Orientar. Sensibilizar os públicos sobre determinados aspetos considerados importantes no
plano da gestão
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- Informar. Conceber uma política de informação escrita, oral e audiovisual para dar
respostas às necessidades de informação do público interno
- Animar e Coordenar. Constituir uma rede de correspondentes com funções de input e
output nos diferentes contextos da organização
- Organizar. Mobilizar um grupo de pessoas para animar sessões de comunicação interna
- Formar. Favorecer as pessoas responsáveis pela animação das sessões de comunicação
interna com formação especializada.
A comunicação interna é o veículo ideal de propagação de uma nova cultura
corporativa e um instrumento de direção e administração universitária
Canais de comunicação interna:
• Infomail
• Campanhas em redes sociais
• Murais • Informativo para docentes
• Informativo para discentes
• Reuniões
• Eventos
• Vídeo Institucional
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• Grupos no WhatsApp
• Skype
Ao alinhar a política de comunicação ao PDI, o programa de comunicação da
Faculdade IBRATE visa envolver todas as pessoas no cumprimento dos objetivos e metas
organizacionais. Sua implementação deve contribuir tanto para melhorar o clima
organizacional interno, motivando as pessoas a darem o melhor de si ao reconhecê-las como
sujeitos e protagonistas das mudanças, quanto para agregar valores à identidade
institucional da Faculdade IBRATE.
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2. PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL
2.1. INSERÇÃO REGIONAL
Integração significa reconhecer e respeitar as características singulares da região,
resultantes do seu processo histórico e cultural, de sua localização geográfica e assumir uma
prática de identidade, explicitada por meio da qualidade do ensino, da pesquisa e da
extensão num processo eminentemente dinâmico. Esse dinamismo se apoia no processo
dialético de ir à busca do problema na comunidade, buscar a solução para o mesmo e voltar
à comunidade, retornando a esta o resultado dos passos trilhados pela Faculdade de
Tecnologia IBRATE. O ir e vir reflete o compromisso social e ético da Faculdade como
integrante da realidade em que está inserida.
Essa integração, ocorrendo no campo científico e cultural, demonstra que a
Faculdade IBRATE está preocupada com o desenvolvimento da Região, promovendo a
valorização do ser humano, com destaque para a elevação dos padrões de qualidade de
vida, de sua harmônica convivência com o meio ambiente, por ser a Faculdade a
interlocutória dos anseios e das conquistas sociais regionais.
Relatos de experiências e verificação dos avanços e resultados conseguidos são
instrumentos para se avaliar e verificar as mudanças necessárias, objetivando sempre a
melhor integração Faculdade / Região.
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2.2. LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA

O Estado do Paraná, localizado ao sul do Brasil, é um estado essencialmente
agrícola, contribuindo com 37% de grãos para o país, entre eles o soja, o milho, o trigo. O
fator decisivo para esse sucesso foi, sem dúvida, a terra roxa, tão propícia para a agricultura.
Privilegiado pela natureza, o Paraná tem as suas atividades econômicas e as cidades
bem distribuídas, da faixa litorânea às fronteiras do Paraguai e da Argentina.
Em 29 de março de 1693, o capitão-povoador Matheus Martins Leme, ao coroar os
"apelos de paz, quietação e bem comum do povo", promoveu a primeira eleição para a
Câmara de Vereadores e a instalação da Vila, como exigiam as Ordenações Portuguesas.
Estava fundada a Vila de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, depois Curitiba.
Curitiba é a cidade capital do Paraná, localizada na região Sul do país. Além de ter o
quarto maior PIB do Brasil, é a capital brasileira com menor índice de analfabetismo e melhor
sistema de educação.
Devido à sua estrutura, localização geográfica, nível técnico, entre outros fatores,
Curitiba é um ponto de atração para grandes empresas, que transferiram suas sedes para a
cidade. Além disso, é considerada o segundo maior pólo automotivo do país por abrigar
grandes montadoras.
A capital paranaense, por ter a mais forte economia do sul do país, foi eleita várias
vezes “A Melhor Cidade Brasileira Para Negócios”, pela revista Exame e é considerada uma
das melhores cidades brasileiras para realização de eventos e turismo de negócios.
Nos últimos anos, a cidade vem se tornando um dos maiores centros de tecnologia e
informação do país, atraindo grandes empresas e profissionais de software e hardware.
Além de se considerada uma das cidades mais importantes nacionalmente nas áreas
de negócios e educação, Curitiba também se destaca nas áreas de teatro, literatura, música
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e cultura em geral. A cidade sedia grandes festivais, espetáculos, museus e shows e é o
berço de nascença de grandes músicos, escritores e celebridades de diversas áreas.
Curitiba é uma cidade que evolui de acordo com o progresso da educação, dos
negócios e da cultura, o que a torna um exemplo para ás outras cidades brasileiras.
Juntando esses fatores com a sua beleza natural, sua arquitetura influenciada pelos
imigrantes, sua gastronomia e costumes locais, Curitiba se torna um paraíso que merece ser
conhecido e apreciado por todo brasileiro e estrangeiro.

2.2.1. Caracterização da Região de Influência

Localização
A Instituição está localizada na região norte de Curitiba.

A Capital Curitiba
Curitiba é a capital do Paraná, um dos três Estados que compõem a Região Sul do
Brasil. Sua fundação oficial data de 29 de março de 1693, quando foi criada a Câmara.
No século XVII, sua principal atividade econômica era a mineração, aliada à
agricultura de subsistência. O ciclo seguinte, que perdurou pelos séculos XVIII e XIX, foi o da
atividade tropeira, derivada da pecuária. Tropeiros eram condutores de gado que circulavam
entre Viamão, no Rio Grande do Sul, e a Feira de Sorocaba, em São Paulo, conduzindo
gado cujo destino final eram as Minas Gerais. O longo caminho e as intempéries faziam com
que os tropeiros fizessem invernadas, à espera do fim dos invernos rigorosos, em fazendas
como as localizadas nos "campos de Curitiba". Aos tropeiros se devem costumes como o
fogo de chão para assar a carne e contar "causos", a fala escandida – o sotaque leitE quentE
-, o chimarrão (erva-mate com água quente, na cuia, porque os índios a utilizavam na forma
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de tererê, com água fria), o uso de ponchos de lã, a abertura de caminhos e a formação de
povoados.
No final do século XIX, com o ciclo da erva-mate e da madeira em expansão, dois
acontecimentos foram bem marcantes: a chegada em massa de imigrantes europeus e a
construção da Estrada de Ferro Paranaguá-Curitiba, ligando o Litoral ao Primeiro Planalto
paranaense.
Os imigrantes - europeus e de outros continentes - ao longo do século XX, deram
nova conotação ao cotidiano de Curitiba. Seus modos de ser e de fazer se incorporaram de
tal maneira à cidade que hoje são bem curitibanas festas cívicas e religiosas de diversas
etnias, dança, música, culinária, expressões e a memória dos antepassados. Esta é
representada nos diversos memoriais da imigração, em espaços públicos como parques e
bosques municipais.
A "mítica imigrante do trabalho" (observação do poeta Paulo Leminski, falecido no
século passado) aliada a gestões municipais sem quebra de continuidade, acabou criando
uma Curitiba planejada - e premiada internacionalmente, em gestão urbana, meio ambiente e
transporte coletivo.
A capital do Estado do Paraná, formada num altiplano 934 metros acima do nível do
mar, carente de marcos de paisagem oferecidos pela natureza, acabou criando suas
principais referências pela ciência e pela mão humana. No século XX, no cenário da cidade
planejada, a indústria se agregou com força ao perfil econômico antes embasado nas
atividades comerciais e do setor de serviços. A cidade enfrentou, especialmente nos anos
1970, a urbanização acelerada, em grande parte provocada pelas migrações do campo,
oriundas da substituição da mão-de-obra agrícola
pelas máquinas.
Curitiba enfrenta agora o desafio de grande metrópole, onde a questão urbana é
repensada sob o enfoque humanista de que a cidade é primordialmente de quem nela vive.
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Seu povo, um admirável cadinho que reuniu estrangeiros de todas as partes do mundo e
brasileiros de todos os recantos, ensina no dia-a-dia a arte do encontro e da convivência.
Curitiba renasce a cada dia com a esperança e o trabalho nas veias, como nas
alvoradas de seus pioneiros.

Dados Principais de Curitiba
Área: 432 km²
População: 3.261.168 (estimativa IBGE/2006)
Bairros: 75
Relevo: Levemente ondulado
Área verde por habitante: 51 m²
Extensão Norte-Sul 35 km
Extensão Leste-Oeste 20 km
Altitude média: 934,6 m
Latitude: 25º25'48'' Sul
Longitude: 49º16'15'' Oeste
Fuso horário Brasília
Clima: Temperado
Pluviosidade: 1.500 mm/ano
Temp. média no verão: 21ºC
Temp. média no inverno: 13ºC
Nos últimos 30 anos, Curitiba esteve voltada para o seu planejamento urbano. Hoje,
enquanto outras cidades se preocupam em estruturar seus planos diretores, a capital do
Paraná avança no sentido de estender seus serviços e soluções à sua Região Metropolitana.
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É assim com o transporte coletivo, que já chega a 13 cidades vizinhas, e com a coleta
seletiva de lixo, já adotada por 14 prefeituras.
Curitiba tem seu território de 432 km² quase totalmente ocupado, o que leva a
Prefeitura a planejar e implantar ações sob um enfoque metropolitano, com o objetivo de
manter e ampliar o padrão de qualidade de vida já conquistado.
Formada por 26 municípios, incluindo a capital, com uma população de 3.261.168
habitantes (estimativa IBGE/2006), a Região Metropolitana de Curitiba experimentou uma
taxa de crescimento de 3,4% de 2000 a 2006 (4,6% sem contar Curitiba). Seu PIB em 2003,
segundo o IBGE, foi de R$ 32,7 bilhões, sinalizando o maior ciclo de crescimento de sua
história.
Curitiba consolida sua posição de centro de atração e irradiação de tecnologia de
vanguarda, ao mesmo tempo que descentraliza os investimentos. Prova disso é que
indústrias de expressão na geração de empregos estão localizadas em outros municípios:
São José dos Pinhais é sede da Renault e da Audi/Volks, e Fazenda Rio Grande abriga a
Electrolux.
A Secretaria Especial de Assuntos Metropolitanos faz o elo entre Curitiba e as outras
25 administrações, fornecendo assessoria aos municípios. Os vizinhos, até agora,
praticavam políticas isoladas, embora muitos de seus problemas sejam comuns e dependam
de ações conjuntas.
A integração metropolitana retoma uma tradição curitibana de antecipar soluções a
problemas ambientais e urbanos, como nas décadas de 70 e 80. Naquele período, marcado
por índices de expansão demográfica de até 5,7% ao ano, a capital consolidou-se como
referência mundial em infra-estrutura urbana, em transporte coletivo, em cuidados
ambientais e em atendimento social.
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Segundo o IBGE, a taxa anual de crescimento da Região Metropolitana é de 3,02 % superior, portanto, à média de 1,53% ao ano verificada nos demais centros urbanos do País.

Meios de Transporte
Hoje dois milhões e trezentos mil passageiros utilizam diariamente o Sistema
Integrado de Transporte Coletivo em Curitiba e Região Metropolitana.
Em outubro de 1991, sob encomenda da URBS, a Volvo começou a desenvolver o
primeiro ônibus Biarticulado brasileiro , batizado de "Metrobus" , ele tinha 25 metros de
comprimento e capacidade para transportar até 270 passageiros. Neste período foi
implantada uma das maiores novidades do transporte coletivo naquela década. Foram
criadas as Linhas Diretas, servidas por veículos de cor cinza popularmente chamados de
"Ligeirinhos". Através das rampas de acesso no lugar das escadas, eles permitiram o
embarque e desembarque de passageiros através das estações tubo, que serviam como
pequenos terminais, possibilitando ao usuário a troca de linhas sem pagar nova passagem.

Os Biarticulados começaram a substituir também os ônibus utilizados nas linhas do
expresso. As melhorias foram sendo colocadas em prática como o sistema de aviso de
paradas. A cada saída de uma estação-tubo, o sistema é automaticamente acionado para
informar aos passageiros qual é o ponto seguinte e quais portas deverão ser utilizadas para
o desembarque. Sistema parecido com o usado por alguns metrôs em diversos lugares do
mundo.
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Os avanços sociais marcam a história recente do transporte coletivo curitibano., nos
dias atuais, Curitiba conta também com os biarticulados Azuis, que vieram para aumentar e
agilizar a frota.
Por fim, a Faculdade de Tecnologia IBRATE, está consciente de que ser uma
Faculdade é um desafio livre de modismos, mas, com sentido pleno de Educação, dentro de
exigência ético-político e com determinação para fazer parte da história de Curitiba e de sua
Região Metropolitana.

2.3. PRINCÍPIOS FILOSÓFICOS E TEÓRICO-METODOLÓGICOS GERAIS QUE
NORTEIAM AS PRÁTICAS ACADÊMICAS DA INSTITUIÇÃO
As práticas acadêmicas da Faculdade IBRATE incorporam os princípios, diretrizes e
valores propostos dentro das seguintes dimensões:

I. Dimensão Sócio Política
A educação deverá contribuir para a formação de um cidadão imbuído de valores éticos
que com competência técnica atue no seu contexto social comprometido com a construção
de uma sociedade mais justa e solidária.

II. Dimensão Pedagógica
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A ação pedagógica está presente em todas as dimensões. O projeto pedagógico de
cada curso materializa-se, através das práticas que o caracterizam, dos modelos que
estimula, das atitudes e valores que promove e incentiva e esta materialização é tão
importante para a formação e especialização do profissional quanto o conhecimento técnico.

III. Dimensão Administrativa
A organização e a gestão do IBRATE integra o processo formativo, pois tem como
metas a relevância da educação e a busca constante da qualidade da educação ofertada.

A Faculdade de Tecnologia IBRATE possui suas ações norteadas pelos seguintes
princípios:
• Excelência acadêmica no exercício da tríplice função: pesquisa, ensino e extensão.
Mantendo a indissociabilidade.
• Especializar e formar profissionais empreendedores dentro de sua área de atuação.
• A liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte, a
cultura e o saber.
• A interação do ensino, da pesquisa, da extensão e da prestação de serviço assegura
seu compromisso social.

2.4. PLANO PARA ATENDIMENTO ÁS DIRETRIZES PEDAGÓGICAS
2.4.1. Perfil do Egresso
O egresso da Faculdade IBRATE terá capacidade de construir conhecimentos,
habilidades e competências que permitam a sua inserção no mundo contemporâneo. A
abrangência deste trabalho requer que o aluno, desenvolva em todas as suas
potencialidades e dimensões humanas; que reconheça a transitoriedade dos conhecimentos;
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que seja ético, crítico, autônomo, criativo, cooperativo, líder, pesquisador e cidadão, capaz
de participar ativa e cooperativamente dos grupos sociais nos quais está inserido.
Assegurar a qualidade da formação de um profissional significa, em dias atuais,
preparar pessoas para qualificações úteis, não apenas em curto prazo como também em
longo prazo.
A reestruturação no mercado de trabalho exige do futuro profissional qualificações
necessárias para conquista e preservação de seu espaço de trabalho. Deste modo, o perfil
do egresso da IBRATE, com formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, capaz de
atuar em sua área de formação, com base no rigor científico, deve deter visão ampla e
global, respeitando os princípios éticos, do indivíduo e da sociedade.

2.4.2. Seleção de Conteúdos e Elaboração de Currículos
Os principais parâmetros para a seleção de conteúdos e elaboração dos currículos
dos cursos oferecidos pela Faculdade de Tecnologia IBRATE seguem as diretrizes
curriculares nacionais, fundamentando os parâmetros para estabelecer as normas
estruturadas dos currículos, dentro de uma concepção matricial, multidisciplinar e
transversal. Na elaboração das propostas curriculares, a faculdade busca, por um lado, a sua
função de inserção social, que é um dos principais focos estratégicos institucionais; por
outro, a permanente atualização das demandas do mercado, buscando o oferecimento de
propostas curriculares que atendam as exigências do mercado de trabalho. Esse
direcionamento na construção dos currículos atente as perspectivas tradicionais e históricas
dos cursos oferecidos pela faculdade e de conteúdos traduzidos pelo estado-da-arte
demandado pelo mercado de inserção de nossos egressos. Os eixos temáticos balizadores
dos currículos contemplam características do mercado nacional e internacional, norteadoras
da seleção dos conteúdos curriculares. Nesse processo construtivo participam coordenações
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de cursos; o corpo docente através de reuniões periódicas e de sugestões diretas aos
coordenadores dos cursos; o colegiado do curso de graduação, propondo ao coordenador
geral de cursos, ouvido os departamentos envolvidos, a organização curricular e atividades
correlatas do curso correspondente, bem como atuando no processo de avaliação periódica
e sistemática do currículo vigente, com vistas a eventuais reformulações e inovações,
deliberando sobre emendas curriculares observadas as diretrizes curriculares emanadas
pelo Poder Público; o Núcleo Docente Estruturante (NDE), que é um órgão de staff da
coordenação geral de cursos, que é presidido pelo Coordenador do Curso e representa o
órgão responsável pela concepção, acompanhamento, consolidação e avaliação do projeto
pedagógico dos Cursos; e, o corpo discente através dos formulários de avaliação periódicos,
além de toda comunidade acadêmica interessada nos cursos oferecidos pela faculdade.
A Faculdade de Tecnologia IBRATE observa as seguintes diretrizes na elaboração e revisão
dos currículos:
• Coerência do currículo com os objetivos do curso; • Coerência do currículo com o perfil do
egresso; • Coerência do currículo face às diretrizes curriculares nacionais; • Adequação da
metodologia de ensino à fundamentação teórico-metodológica do curso; • Inter-relação e
integração entre as disciplinas; • Dimensionamento da carga horária das disciplinas; •
Adequação e atualização das ementas e programas das disciplinas; • Adequação,
atualização e relevância da bibliografia.
O currículo e /ou o conteúdo programático das disciplinas que compõe o currículo estão
embasados na experiência de longa data da Instituição na área da Saúde, possibilitando
assim, a personificação dos outros cursos com aspectos mais humanistas.
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2.4.3. Princípios Metodológicos

Os princípios metodológicos da Faculdade IBRATE estão norteados por sua missão, a
qual deverá conduzir à obtenção do perfil desejado do egresso. No caso, a IBRATE, cuja
missão é “Oferecer, através de seus diferenciais, uma educação de excelência,
possibilitando a formação de profissionais competentes e éticos, capazes de estender à
comunidade em que vivem, o conhecimento técnico-científico, cultural, educacional e social e
de intervir na sociedade fortalecendo os ideais de liberdade e democracia, adquirindo assim,
ferramentas facilitadoras para uma melhor inserção no mercado de trabalho e melhor
qualidade de vida”, busca-se uma proposta metodológica que privilegie a qualificação do
aluno, sem, no entanto, deixar de formar um cidadão crítico e capaz de pensar e estabelecer
por si soluções inovadoras, não só para a organização em que trabalha, mas também para a
comunidade em que vive, a sociedade de um modo geral.
Como já apresentado, a metodologia utilizada será baseada na Aprendizagem
Baseada em Problemas (ABP).
Na ABP os problemas a serem investigados são criados pela equipe de professores
com o intuito de abranger os conteúdos iniciais, que devem se apresentar propositadamente
interligados.
Tem-se a noção de que o processo ensino-aprendizagem é composto por quatro
elementos reais que devem ser considerados: o aluno, o professor, o conteúdo e as variáveis
ambientais, ligadas às características da Instituição. Cada um desses elementos exerce uma
rede de influências sobre os demais, ligando-os e alterando suas características.
Analisando cada elemento, entende-se que o aluno é um participante efetivo do
processo de ensino-aprendizagem e não um mero coadjuvante; que o professor é um
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orientador no processo de aprendizagem, e não o detentor do conhecimento; que o conteúdo
adequado é a base da captação e compreensão pelo aluno das informações necessárias ao
seu aprendizado; que a percepção das variáveis ambientais, em especial, as questões
de relacionamento e clima organizacional da Faculdade, é fundamental para o desempenho
adequado de todos os atores do processo.
No que se refere propriamente aos métodos de ensino, vale dizer que estas são as
formas através das quais os professores irão trabalhar os diversos conteúdos, com a
finalidade de atingirem os objetivos propostos no projeto pedagógico. Compreendem, então,
as estratégias e procedimentos adotados no ensino por professores e alunos caracterizamse por ações conscientes, planejadas e controladas, e visam atingir, além dos objetivos
gerais e específicos propostos, algum nível de generalização.
De modo geral, para a Faculdade IBRATE, são aplicadas distintas metodologias e
distintos recursos de ensino-aprendizagem, de acordo com as necessidades e as
especificidades de cada disciplina. Como exemplos podem ser citados o método expositivodialogado de aula, estudo dirigido, dinâmicas de grupo, estudos de caso, jogos e simulações,
debates, entre outros. Busca-se a utilização de métodos de ensino que privilegiem a
iniciativa, a criatividade, o trabalho em equipe dos alunos na busca de soluções práticas para
os problemas organizacionais.
Entendemos que os meios de ensino são os recursos materiais e tecnológicos,
utilizados por professores e alunos, sob determinadas condições previamente planejadas,
que facilitam a comunicação docente e o aprendizado, seja pela apresentação ou
representação de aspectos da realidade concernentes ao currículo, seja pela mediação de
sistemas simbólicos que permitiriam uma relação crítico-ativo dos alunos com o seu entorno
- o meio físico e o espaço sócio-cultural. Como meios pode-se citar o aparato tecnológico
oferecido pela Instituição, como laboratório de informática, com acesso à Internet, projetores
multimídia, TV e vídeo, biblioteca adequada, entre outros.
38

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 2014-2018
Finalmente, procura-se uma constante melhoria na qualidade do processo de ensinoaprendizagem, principalmente nas disciplinas de conteúdo mais complexo, nas quais o corpo
discente encontra maiores dificuldades.

2.4.4. Processos de Avaliação
Expressa em seu Regimento no Título III, Capítulo VII, conforme abaixo:

CAPÍTULO VII
DA VERIFICAÇÃO DE RENDIMENTO ESCOLAR

Artigo 64º – A verificação do rendimento escolar, abrangendo os aspectos de assiduidade e
aproveitamento, ambos eliminatórios por si mesmos, é feita:
I.

por disciplina, nos cursos de graduação e pós-graduação;

II.

global, de toda a matéria, nos cursos de extensão.

§1º - Entende-se por assiduidade a freqüência às atividades de cada disciplina,
considerando-se nela reprovado o aluno que deixar de comparecer, no mínimo, a 75% da
carga horária efetivada da mesma, vedado o abono de faltas, com exceção dos casos
previstos em lei.

§2º - Entende-se por aproveitamento o grau de aplicação do aluno aos estudos, efetivados
como processo e em função de seus resultados.
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Artigo 65º – A aprovação do aluno em cada semestre letivo depende de se cumprirem,
concomitantemente, as seguintes condições:

I.

ter obtido a freqüência mínima exigida pela legislação;

II.

Após recuperação final obter a média geral não inferior a 5,0 (cinco).

§1º - A aprovação em estágios e trabalhos de conclusão de curso obedecerá às normas
estabelecidas em regulamento próprio aprovado pelo CONSAC.

§2º - Mediante proposta da coordenação de curso de graduação e aprovação do CONSAC,
podem ser exigidas outras condições, além das acima mencionadas.
Artigo 66º – A avaliação do aproveitamento, feita pelo professor e expressa por meio de dois
graus de qualificação, apresentada numericamente em escala de zero a dez, far-se-á do
seguinte modo:
I.

o primeiro grau de qualificação é obtido através da média aritmética oriunda das notas
atribuídas às provas, trabalhos e/ou relatórios distribuídos ao longo do período letivo;

II.

o segundo grau de qualificação é resultante de avaliação escrita e/ou de trabalho
equivalente, cobrindo toda a matéria lecionada durante o período letivo.

Artigo 67º – O número de provas em sala e/ou trabalhos acadêmicos será fixado pelo
professor da disciplina.
Artigo 68º – A atribuição das notas e da freqüência é de responsabilidade do professor da
disciplina, atendida a legislação vigente.
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Artigo 69º – O aluno que não realizar provas ou não apresentar os trabalhos acadêmicos
previstos nas datas fixadas, poderá requerer segunda chamada, dentro de cinco dias úteis,
quando o motivo da falta estiver previsto em lei ou houver outro motivo justificável.
Parágrafo Único – Caberá ao coordenador, ouvido o professor da disciplina, deferir o
requerimento para realização de segunda chamada.
Artigo 70º – Será permitida a revisão de qualquer prova, de acordo com as normas do
CONSAC.
Artigo 71º – Serão considerados reprovados na disciplina os alunos que não alcançarem a
média geral de aprovação e/ou não atingirem a freqüência exigida.
Artigo 72º – Conferidas as notas constantes do diário de classe, deverão ser entregues à
coordenação de curso, que encaminhará à Secretaria para registro e publicação.
Artigo 73º – Nos cursos de graduação serão realizadas, no mínimo, duas avaliações
semestrais e exame final, quando for o caso.

§1º - Os períodos de realização das avaliações serão definidos no calendário acadêmico.

§2º - A avaliação das disciplinas de estágio curricular e trabalhos de conclusão de curso
obedecerá às normas aprovadas pelo CONSAC.

§3º - A média igual ou superior a 7,0 (sete) no semestre isenta o aluno do exame final.
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§4º - O exame final poderá constituir-se de prova teórica ou prática, desde que devidamente
documentada.

§5º - Não poderá prestar o exame final o aluno que não alcançar a média 3,0 (três) em cada
disciplina, bem como a freqüência de 75% das aulas ministradas.

§6º - Todas as provas e/ou trabalhos escritos deverão ser entregues ao aluno, depois de
avaliados pelo professor, exceto os exames finais que deverão ser entregues à Secretaria
para serem arquivados.
Artigo 74º – Os exames terão seus horários fixados em lugar próprio, para conhecimento
dos alunos, não podendo ser alterado sem prévio aviso de 48 (quarenta e oito) horas.
Artigo 75º – Para a apuração da média final em cada disciplina, dos alunos submetidos a
exame, serão somadas a nota do exame e a média aritmética das avaliações bimestrais,
dividindo-se o resultado por dois.
Artigo 76º – Será aprovado o aluno que obtiver na disciplina grau final igual ou superior a
5,0 (cinco), observada a freqüência mínima de 75% das aulas ministradas no período letivo
correspondente.
Artigo 77º – Nos cursos de pós-graduação ou de extensão aplicam-se, na espécie, as
normas previstas pelo CONSAC.
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2.4.5. Inovações Acadêmicas e Flexibilização Curriculares
No contexto atual de mudanças vertiginosas e complexas do mundo contemporâneo,
onde se acentuam assustadoramente as desigualdades sociais sob o manto da globalização,
pensar a inovação pedagógica no ensino superior significa, antes de tudo, situá-la como
elemento essencial na busca contínua da qualidade do processo de ensino-aprendizagem.
Qualidade esta que deve ser entendida como opção por um projeto educacional plenamente
comprometido com a construção de novas formas de existência social.
A construção do Projeto Pedagógico do curso de graduação da Faculdade IBRATE
têm possibilitado inovações significativas principalmente no que diz respeito a flexibilidade
dos componentes curriculares. Cumpre destacar que o atendimento das Diretrizes
Curriculares Nacionais do curso de graduação possibilita a criação de novos componentes
curriculares e a flexibilidade dos mesmos. Com relação á pós-graduação, os programas
serão inovadores e terão em suas estruturas curriculares disciplinas que atendam a
demanda local, regional e nacional e assim melhor qualificar seus acadêmicos.
As atividades Complementares são componentes curriculares enriquecedores e
complementadores do perfil do formando, possibilitam o reconhecimento, por avaliação de
habilidades, conhecimento e competência do aluno, inclusive adquirida fora do ambiente
acadêmico, incluindo a prática de estudos e atividades independentes, transversais,
opcionais, de interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mercado de trabalho e
com as ações de extensão junto a comunidade.
Compreende-se como Atividade Complementar toda e qualquer atividade não
compreendida nas práticas pedagógicas previstas no desenvolvimento regular das
disciplinas e atividades dos cursos da IES.
Dentro da flexibilização curricular e importante destacar a concepção das Atividades
Complementares,

pretende

que

o

estudante

seja

sujeito

ativo

no

processo
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ensino/aprendizagem, participando, de forma autônoma, de uma formação diversificada, com
base na integração entre ensino e extensão.
Tais atividades cumprem um papel fundamental na estrutura dos Cursos da
Faculdade IBRATE dentre os inúmeros motivos dentre eles:
• permitir que o aluno possa ampliar, aprofundar e complementar o conteúdo trabalho
em sala de aula ;
• permitir que o aluno tenha acesso a temas atuais e relevantes, que ainda não sejam
contemplados nos conteúdos programáticos dos cursos;
• estimular o contato com temas interdisciplinares ou externos, o que contribui para
uma formação interdisciplinar e com maior capacidade de atender as complexas e
diversificadas demandas do mercado.
• contribuir para o aperfeiçoamento cultural do estudante;
• favorecer o contato com a realidade social, política e econômica do meio em que
vive;
• facilitar o confronto entre o conteúdo trabalhado em sala de aula e a realidade social,
revelando ao aluno as dificuldades de aplicação deste conhecimento;
• permitir ao estudante uma formação em certa medida autônoma e flexível, dando-lhe
capacidade de atuar em nichos do mercado de trabalho a partir de afinidades e escolhas
pessoais.

2.4.6. Oportunidades Diferenciadas de Integralização Curricular

O objetivo de oferecer maiores oportunidades de integralização dos cursos visando:
• conferir maior autonomia as IES na definição dos currículos de seus cursos, a partir
da explicitação das competências e as habilidades que se deseja desenvolver, através da
organização de um modelo pedagógico capaz de adaptar-se a dinâmica das demandas da
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sociedade, em que a graduação passa a constituir-se numa etapa de formação inicial no
processo continuo de educação permanente;
• otimizar a estruturação modular dos cursos com vistas a permitir um melhor
aproveitamento dos conteúdos ministrados, bem como, a ampliação da diversidade da
organização de cursos
• Contemplar orientações para as atividades de estágio e demais atividades que
integrem o saber acadêmico á prática profissional, incentivando o reconhecimento de
habilidades e competências adquiridas fora do ambiente escolar;
• contribuir para a inovação e a qualidade do projeto pedagógico do ensino de
graduação, norteando os instrumentos de avaliação.

2.4.7. Atividades Práticas e Estágios

2.4.7.1.

Atividades Práticas

As atividades práticas a serem concluídas pelos discentes do curso da Faculdade
IBRATE foram concebidas como conteúdo curricular implementador do perfil do formando,
consistindo numa atividade obrigatória, mas diversificada, tendo em vista a consolidação
prévia dos desempenhos profissionais desejados, segundo as peculiaridades do perfil
profissional do referido curso. Será desenvolvida exclusivamente por meio de atividades
práticas, individuais.
As atividades de Prática Profissional estão asseguradas nos cursos propostos pela
faculdade, seja através do oferecimento de Estágio Curricular Obrigatório , Atividades
Complementares, ou através dos convênios que serão firmados como forma de assegurar a
qualidade de seus cursos e da formação de seus futuros egressos.
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Compreende-se que tais atividades ampliam os conteúdos das disciplinas que
integram

o

currículo

em

sentido

estrito,

permitindo

de

forma

mais

efetiva

a

interdisciplinaridade e multidisciplinaridade necessárias ao profissional do novo milênio. A
possibilidade de freqüentar cursos, seminários e outros eventos viabilizam a comunicação
entre as diversas áreas do conhecimento, cuja importância é evidente quando se deseja
fazer uma leitura profissional não só no contexto global, mas, sobretudo, no contexto social.
A proposta também permite ao discente a participação na formação do seu currículo,
atendendo à crescente demanda do conhecimento no tempo de conclusão do curso.
Constitui-se atividade complementar toda atividade que proporcione formação em
caráter complementar do currículo pleno, cujos conhecimentos sejam relevantes ao processo
ensino-aprendizagem e contribuam para a concepção de preparação humanista do perfil
profissional almejado pelos Cursos da Instituição. Essas atividades complementares serão
realizadas fora da grade curricular e pertinentes à formação acadêmica na área – Resolução
nº 544/CUN/2003.

Objetivos das Atividades Complementares


Estimular a participação do aluno em atividades diversificadas que contribuam para a
formação profissional;



Complementar o currículo pedagógico vigente;



Ampliar o nível do conhecimento bem como de sua prática para além da sala de aula;



Favorecer o relacionamento entre grupos e a convivência com as diferenças sociais.

Realização das Atividades Complementares
A carga horária de atividades complementares a serem realizadas ao longo do curso
serão distribuídas da seguinte forma:


80 h para cursos de 1600 h;
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com atividades extracurriculares realizadas em outras Instituições ou Órgãos;



com participação de forma ativa ou passiva, ou seja, na condição de participante ou
palestrante, instrutor, apresentador, coordenador.

Reconhecimento das Atividades Complementares
Somente serão reconhecidas as atividades complementares que forem aprovadas e
registradas pela Coordenação do Curso. Não serão consideradas as atividades realizadas
antes do ingresso no Curso. Cada uma das atividades ficam limitadas a um terço da carga
horária total de Atividades Complementares.

Avaliação das Atividades Complementares
Caberá ao Coordenador de Curso analisar e validar o aproveitamento das atividades
complementares, estabelecendo critérios e instrumentos de avaliação, tendo como referência
as modalidades de participação, carga horária e créditos previstos, conforme apresentação
de documento hábil (certificados, diplomas, formas de relatório etc.).
Concluída a apreciação dos documentos apresentados, o resultado, em horas, será
encaminhado à Secretaria Geral com registro de todas as avaliações procedidas.

Registro das Atividades Complementares
O registro no Histórico Escolar será feito pela Secretaria Geral mediante processo
individualizado,

para integralizar a totalidade de carga horária. Constará, no Histórico

Escolar, o registro das atividades complementares em carga horária (total), especificando as
atividades realizadas.
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2.4.7.2.

Estágios

O Estágio Supervisionado, quando exigido para o curso, terá regulamento aprovado
pelo Conselho Acadêmico - CONSAC e constará de atividades práticas visando a
qualificação profissional, exercidas em situação real de trabalho, em órgãos ou laboratórios
da Instituição ou de outras organizações pública ou privada.
Os dispositivos relativos ao Estágio deverão estar de acordo com o disposto no art.
82, parágrafo único da Lei nº 9.394/96, alterado pela Lei 11.788 de 25 de setembro de 2.008.
O Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho,
que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o
ensino regular em instituições de educação superior. O estágio faz parte do projeto
pedagógico do curso, além de integrar o itinerário formativo do educando, pois visa ao
aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à contextualização
curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho.
O estágio poderá ser obrigatório ou não obrigatório, conforme determinação das
diretrizes curriculares da etapa, modalidade e área de ensino e do projeto pedagógico de
cada curso e está assim definido:
- O Estágio obrigatório é aquele definido como tal no projeto do curso, cuja carga horária é
requisito para aprovação e obtenção de diploma.
- O Estágio não obrigatório é aquele desenvolvido como atividade opcional, acrescida à
carga horária regular e obrigatória.
O estágio, em ambas as hipóteses, não cria vínculo empregatício de qualquer
natureza, observados os seguintes requisitos: I - matrícula e frequência regular do educando
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em curso de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação
especial e nos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação
de jovens e adultos e atestados pela instituição de ensino; II – celebração de termo de
compromisso entre o educando, a parte concedente do estágio e a instituição de ensino; III –
compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas no termo
de compromisso.
O estágio é coordenado por uma Coordenação Geral e supervisionado por
docentes especificamente credenciados para esta atividade, designados pelo Diretor
Geral.
O Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos da Faculdade
IBRATE, não prevê estágio supervisionado obrigatório, entretanto, entendemos que as
instituições de ensino devem, em cursos com essa característica, atender a LDB (Lei de
Diretrizes Básicas) número 9.394 de 20/12/96, que determina:

" Os sistemas de ensino

estabelecerão as normas para a realização dos estágios dos alunos regularmente
matriculados no ensino médio ou superior em sua jurisdição." A norma legal que dispõe
sobre estágios de estabelecimento de ensino superior é a Lei 11.788 de 2008, cujas normas,
de caráter geral, são seguidas de instruções específicas, para cursos da área educacional,
técnica

e

profissionalizante.

O

acompanhamento

possibilitará

ao

estagiando

um

aprofundamento maior no cumprimento do estágio, suplementando-o, independentemente da
área de atuação.
Quando o curso prevê estágio supervisionado, a conclusão do Curso não se efetivará
sem que o aluno tenha atendido a todas as formalidades exigidas, bem como seu
cumprimento completo, sem o qual não poderá receber o diploma, nem mesmo exercer
legalmente a profissão regulamentada.
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Consideram-se como Estágio Curricular, as atividades de aprendizagem profissional,
cultural e social, proporcionadas ao aluno pela participação em situações reais de vida e
trabalho, na área de habilitação, realizadas juntamente com conveniados e a Instituição de
Ensino, na comunidade local e regional, junto às entidades fornecedoras de estágios, sob a
responsabilidade e Coordenação da Instituição de Ensino.
O Estágio é uma situação transitória de preparação, uma fase de aprendizagem,
observação, análise, planejamento e execução, cujo objetivo básico é propiciar ao aluno a
complementação do ensino. O seu desenvolvimento é avaliado em conformidade com o
currículo escolar, conteúdo programático e, também, pelo calendário escolar. Assim este
passa a se constituir um instrumento de integração, treinamento e aperfeiçoamento técnico,
cultural, científico e de relacionamento humano. De acordo com a Legislação os alunos estão
obrigados ao cumprimento de uma carga horária mínima determinada para cada curso ou
habilitação. As atividades correspondentes a estas horas serão discriminadas e orientadas
pelo supervisor de estágios conforme manual de estágio específico para cada curso.
Conforme descrito, o curso Superior da Faculdade IBRATE, não exige estágio
supervisionado obrigatório, porém já se prevê na Instituição, políticas e normativas para
estágio supervisionado aprovado pelo CONSAC – Conselho Acadêmico, conforme texto a
seguir:
BASE LEGAL
A disciplina de Estágio Curricular Supervisionado é obrigatória é de fundamental importância
na formação do futuro profissional. O estágio é regulado pela lei federal 11788 de 25 de
Setembro de 2008 e também amparada pela Lei de Diretrizes e Bases, LDB, Lei nº 9394/96.
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OBJETIVOS - O Estágio Supervisionado tem o objetivo geral de aproximar o aluno ao
máximo das situações vivenciadas no ambiente de trabalho, aplicando os fundamentos
teórico/práticos adquiridos na escola.
São objetivos específicos das disciplinas de estágio: - proporcionar ao aluno,
condições de experiências práticas em seu aprendizado teórico, visando à complementação
do seu processo de formação profissional; - promover a interação entre a escola e a
empresa, através da iniciação profissional do aluno, nos diferentes campos da indústria; possibilitar ao aluno o desenvolvimento de sua capacidade científica e criativa na sua área
de formação; - permitir ao aluno um momento de ação/reflexão/ação, contribuindo na
formação da cidadania, fornecendo ao estagiário instrumental para interagir na comunidade,
visando à melhoria da qualidade de vida da sociedade; - dar cumprimento ao currículo pleno
do curso.
CAMPO DO ESTÁGIO - Constitui-se campo de estágio as pessoas jurídicas de direito
privado, os órgãos de administração pública, profissionais liberais que estejam vinculados ao
seu órgão de, desde que apresentem condições para propiciar ao estagiário aprofundar
conhecimentos teórico-práticos relacionados aos conteúdos desenvolvidos no curso. É
necessário ainda por parte da concedente do estágio a concordância aos seguintes itens: Possuir e oferecer infra-estrutura material e de recursos humanos; - Assinatura de Convênio
e Termo de Compromisso de Estágio; - Aceitação das condições de supervisão e avaliação
das atividades de estágio pela IBRATE; - Anuência e acatamento às normas deste
regulamento e da legislação vigente.
ENCARGOS

E

OBRIGAÇÕES

TRABALHISTAS

REFERENTES

AO

ESTÁGIO -

Regulamentado por legislação específica, o estágio, tanto o obrigatório quanto o não
obrigatório, não caracteriza vínculo empregatício. Não se aplicam da mesma forma,
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obrigações como contribuição sindical, verbas rescisórias, cadastramento/reconhecimento
PIS/PASEP, bem como contribuição para o FGTS.
CARGA HORARIA DO ESTÁGIO - A carga horária diária máxima a ser cumprida pelo
estagiário estará definida no Projeto Político Pedagógico dos cursos da Faculdade IBRATE,
e de acordo com a legislação vigente.
IMPORTÂNCIA DO ESTÁGIO - Para o estagiário: - aplicação prática dos conhecimentos
teóricos, permitindo maior assimilação dos conteúdos curriculares; - contato e interação com
o meio profissional, atenuando o impacto da passagem da vida estudantil para o mundo do
trabalho; - desenvolvimento de atividades/posturas profissionais, com estímulo ao senso
crítico e à criatividade; - oportunidade de adquirir uma atitude de trabalho sistematizada,
voltada para a produtividade. Para a empresa: - descoberta de novos talentos, eficaz
sistema de recrutamento e seleção; - eficiente meio de avaliação profissional; - meio eficaz
de acompanhamento dos avanços tecnológicos e conceituais vindos da escola. Para a
escola: - acompanhamento dos avanços tecnológicos; - colocação profissional de seus
egressos; - atualização e adequação curricular.
DOS DIREITOS E DEVERES DO ESTAGIÁRIO - Direitos: - Receber do professororientador e do seu supervisor de estágio todo o apoio necessário para realizar as atividades
previstas no planejamento de estágio; - Apresentar solicitação e sugestão que contribuam
para a melhoria do estágio; - Elaborar com o professor-orientador e com o seu supervisor de
estágio o planejamento das atividades que serão desenvolvidas e encaminhar para a
apreciação da empresa. Deveres: - Cumprir com as normas da empresa; - Ter predisposição
para executar as tarefas que lhe forem confiadas; - Ter comprometimento; - Comportar-se
com discrição e ética profissional diante de fatos e situações observadas durante o estágio; Cumprir o seu planejamento de estágio; - Realizar as avaliações que lhe forem solicitadas
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pela escola; - Realizar o trabalho com seriedade e responsabilidade; - Entregar ao
coordenador/orientador de estágio uma cópia encadernada do relatório de estágio para
avaliação, e a critério deste, disponibilizar este material aos demais alunos através da
biblioteca escolar.
DAS ATRIBUIÇÕES - São atribuições do Professor-orientador: - Planejar todas as
atividades de orientação, encaminhamento, acompanhamento e avaliação dos estagiários; Avaliar, continuamente, com o supervisor da empresa, o planejamento estabelecido; Realizar visitas às empresas para verificar como está se processando o estágio e coletar
dados que possibilitem avaliar o desenvolvimento do aluno-estagiário, bem como verificar a
efetividade dos programas que foram desenvolvidos durante a fase escolar; - Manter
atualizados os fichários de cadastro das empresas e alunos-estagiários; - Avaliar e informar
o desempenho aos alunos-estagiários; - Verificar se as atividades a serem realizadas no
estágio estão de acordo com o perfil profissional do curso; São atribuições do Supervisor
de Estágio: - Orientar o aluno estagiário quanto às normas estabelecidas pela empresa; Elaborar relatório sobre o desempenho dos alunos estagiários que servirá de subsídios para
a avaliação dos mesmos; - Avaliar continuamente com o professor-orientador de estágio o
planejamento estabelecido; - Apreciar, juntamente com o estagiário e o professor-orientador
de estágio o plano de estágio, para que o mesmo conheça que tipo de atividade vai realizar
dentro da empresa; - Verificar se as atividades a serem realizadas no estágio estão de
acordo com o perfil profissional do curso.
DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO - O estagiário que necessitar mudar de empresa onde
está realizando seu estágio deverá solicitar à IBRATE autorização para tal, que defere ou
não a solicitação. Sendo deferida a autorização, deverá ser emitido novo Termo de
compromisso. Para o aluno-estagiário que já for empregado na ocupação, a jornada de
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trabalho será considerada estágio, devendo a empresa encaminhar comprovante de
frequência e o mesmo cumprir o estabelecido neste regulamento.
Do encaminhamento do Estágio Supervisionado - O encaminhamento do estágio será
feito através de carta da IBRATE à empresa, atestando que o aluno está matriculado e
habilitado para realizar estágio curricular.
Da avaliação do Estágio Supervisionado - A avaliação do estágio é parte integrante da
dinâmica do processo de acompanhamento, controle e avaliação institucional extensível a
todo processo de ensino, devendo prover informações e dados para a realimentação do
currículo pleno do curso. O processo de avaliação é realizado pelo estagiário, bem como
pelo Supervisor de Estágio, mediante processo informatizado. Os dados obtidos são
avaliados pela Coordenação de curso para agir positivamente na melhoria dos cursos.
RELATÓRIO DE ESTÁGIO - Cada estagiário deverá apresentar por escrito ao final do
estágio, relatório das principais atividades por ele desenvolvidas durante o estágio. O
relatório deverá atender as normas para elaboração de relatórios da escola, tendo no mínimo
12 páginas de atividades desenvolvidas e um total mínimo de 25 páginas, bem como
respeitar as normas da ABNT. O relatório deverá ser enviado ao professor-orientador, em
versão preliminar, para ser analisado e avaliado. Após as observações apontadas, o relatório
será devolvido ao estagiário para as devidas correções. Providenciadas as mudanças, o
trabalho deverá ser encaminhado à Coordenação de Estágio encadernado, assinado pelo
aluno e pelo representante da empresa onde o estágio foi realizado. O prazo para entrega do
relatório é de seis meses após a conclusão do estágio. Finalizado este prazo incorrerá sobre
a entrega uma taxa institucional, a ser paga pelo aluno quando da retirada de seu diploma.
Ficará sob a responsabilidade da Coordenação de Estágio o encaminhamento do relatório de
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estágio do aluno à biblioteca da Instituição, onde o mesmo ficará à disposição para consulta
local.
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS - Os estágios a serem realizados em empresas ou instituições
deverão estar apoiados em instrumentos jurídicos, celebrados entre a Faculdade IBRATE e o
órgão concedente do estágio, em consonância com a legislação vigente. Os casos omissos
neste regulamento serão resolvidos pelo Conselho Diretor da IBRATE.
2.4.8. Avanços Tecnológicos
A incorporação dos avanços tecnológicos na oferta educacional representa uma
oportunidade que a instituição proporciona para seus alunos vivenciarem as principais
evoluções da sociedade relacionadas à tecnologia da informação, a evolução do mundo
digital, aos novos paradigmas de eficiência ao nível de produtividade das empresas, às
novas tecnologias, as novas mudanças nas relações de trabalho, entre outras. Essas novas
realidades passam a ser incorporadas na formação de profissionais especializados nas suas
respectivas áreas de conhecimento.
A Faculdade IBRATE, dentro dessa realidade evolutiva, tem um constante desafio de
incorporar e democratizar para sua comunidade os novos usos e oportunidades que se
apresentam na sociedade contemporânea. Na forma de pensar a educação e de praticá-la, a
faculdade busca agir em consonância com as rápidas e complexas transformações do
mundo atual. Essas mudanças são presenciadas no dia-a-dia do processo de ensinoaprendizagem, especialmente no uso de novas tecnologias de informação, de transmissão
de conhecimento e de comunicação, que são incorporadas no cotidiano acadêmico. Para
tanto, a faculdade incorporou no seu fazer educacional ferramentas de tecnologia de
informação em todas suas salas de aula, biblioteca, laboratório de informática, salas e
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gabinetes de professores e em todos os espaços de convívio acadêmico, como exemplo
desse avanço tecnológico temos: laboratório de informática, com computadores com acesso
a internet, rede wi-fi em todos os ambientes da Faculdade, sistema acadêmico Cordilheira
(Sistema Específico para Área de Recursos Humanos), acesso ao Sistema Acadêmico
Matheus Soluções possibilitando ao discente o acompanhamento do seu desempenho
acadêmico.
2.5. POLÍTICAS
O entendimento que fazemos de política relaciona-se com a capacidade para planejar
ações e organizar as atividades que definem os valores e os comportamentos de todos os
submetidos aos efeitos da ação institucional. Esta noção implica na valorização do agir em
conjunto, ou seja, do agir que se estrutura num acordo coletivo sobre os pressupostos, os
princípios e as consequências resultantes das ações.
Uma política expressa uma idealização, mas também
define estratégias de atuação e de transformação da
realidade a fim de se alcançar objetivos pré-definidos
(AGUIAR,1980).
Desse modo, a política definida institucionalmente – expressão da vontade coletiva fornece parâmetros ou orientações para a tomada de decisões e corresponde à base de
sustentação para o planejamento estratégico. Elas são estabelecidas por área funcional (ou
atividade-fim) da Instituição (ensino, pesquisa/iniciação científica, extensão, gestão,
avaliação), embora se ressalte que a política é um parâmetro ou orientação para a tomada
de decisões na organização como um todo.
A operacionalização de uma política se inicia com a tradução dos princípios de
transformação da realidade na direção desejada em diretrizes de ação. As diretrizes de ação,
que são operadores de mudança, de transformação, devem resultar em metas, ou seja, em
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resultados concretos a serem obtidos dentro de um prazo determinado, com os recursos com
que se poderá contar.

2.5.1. Políticas de Ensino

Considerando a educação superior de qualidade, o foco de atuação da Faculdade
IBRATE, as Políticas Acadêmicas-administrativas da Instituição são norteadas por diretrizes
que tenham como meta a aprendizagem, a partir de um corpo docente e técnico altamente
capacitado e qualificado.
Dado o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, essas
Políticas são integradas, de modo a contribuir para que a IBRATE, até 2019, seja referência
em educação superior, ciência, tecnologia e inovação na região em que atua, conforme
estabelecido na Missão da Instituição, que é oferecer, através de seus diferenciais, uma
educação de Excelência, possibilitando a formação de profissionais competentes e éticos,
capazes de estender à comunidade em que vivem, o conhecimento técnico-científico,
cultural, educacional e social e de intervir na sociedade, fortalecendo os ideais de liberdade e
democracia, adquirindo assim, ferramentas facilitadoras para uma melhor inserção no
mercado de trabalho e melhor qualidade de vida.
Assim, as Políticas Acadêmicas devem garantir a consolidação e expansão que se
pretende para a Faculdade, com excelência das 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.
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Desafio Estratégico: Estabelecer e consolidar Políticas Acadêmicas e Projeto
Pedagógico Institucional alinhados à missão institucional e voltados para o seu foco de
atuação.
A política de ensino da Faculdade IBRATE foi elaborada e homologada, a partir de
discussões e proposições das diferentes coordenações de curso e da Direção Acadêmica
conforme previsto no Regimento Geral. Trata-se, então, de um processo contínuo de
reflexão, construção, aplicação e revisão de objetivos, finalidades e metas que possibilitem a
construção de uma política que voltada à formação de sujeitos críticos. Uma política de
ensino não pode prescindir de uma metodologia apropriada e a Instituição entende que
Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) seja um caminho bastante razoável. A
metodologia da ABP foi denominada em inglês como PBL – Problem Based Learning e
surgiu, inicialmente, como proposta para cursos de Medicina, porém hoje vem sendo
aplicada em outros cursos universitários (BEHRENS, 2003).1
A metodologia da Aprendizagem Baseada em Problema - ABP (Problem Based
Learning - PBL) foi implantada no final da década de 60 na Universidade de McMaster, no
Canadá, e, pouco depois, na Universidade de Maastricht, na Holanda. No Brasil, a
Faculdade de Medicina de Marília e o Curso de Medicina da Universidade Estadual de
Londrina iniciaram um novo currículo baseado em ABP em 1997 e 1998, respectivamente.
Atualmente, aproximadamente 10% das escolas em todo o mundo adotaram currículos
baseados nesta metodologia.
Essa metodologia apresenta como características principais o fato de ser centrada no
aluno, se desenvolver em pequenos grupos tutoriais, apresentar problemas em contexto real,
ser um processo ativo, cooperativo, integrado e interdisciplinar e orientada para a
aprendizagem do adulto. Os estudos acerca da metodologia do ABP têm se enriquecido com
1

BEHRENS, Marilda. Projetos de aprendizagem colaborativa num paradigma emergente. In: BEHRENS, MASETO &
MORAN. Novas tecnologias e mediação pedagógica. 8. ed. São Paulo:Papirus, 2005.
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os conhecimentos sobre a gênese do processo cognitivo, da aprendizagem do adulto e da
fisiologia da memória, ressaltando-se a importância da experiência prévia e da participação
ativa como pontos fundamentais para a motivação e aquisição de conhecimentos.
A ABP estimula no aluno a capacidade de aprender a aprender, de trabalhar em
equipe, de ouvir outras opiniões, mesmo que contrárias às suas e induz o aluno a assumir
um papel ativo e responsável pelo seu aprendizado. A metodologia da ABP objetiva, ainda,
conscientizar o aluno do que ele sabe e do que precisa aprender e motiva-o a ir buscar as
informações relevantes.
A Política de Ensino da IBRATE, busca capacitar e especializar indivíduos para que
tenham condições de disponibilizar durante seu desempenho profissional os atributos
adquiridos na vida social, escolar, pessoal e laboral, preparando-os para lidar com a
flexibilidade e rapidez na resolução de problemas, bem como proporcionar um espaço de
contínua aprendizagem onde alunos, professores e colaboradores da Instituição possam
aperfeiçoar, permanentemente, a capacidade de solucionar problemas e gerar resultados
positivos em diferentes contextos e situações, na perspectiva da construção de uma
sociedade justa e democrática e na defesa da qualidade de vida.

2.5.1.1.

Graduação

O currículo de cada curso de graduação abrangerá uma sequência ordenada de
disciplinas e atividades, organizadas em períodos letivos, cuja integralização dará direito ao
correspondente diploma, caracterizando-se pela:
• disciplina como um conjunto de conhecimentos a ser estudado de forma sistemática,
de acordo com o programa desenvolvido num período letivo, com determinada carga
horária;
• atividade como um conjunto de trabalhos, exercícios e tarefas pertinentes ao ensino,
com aprofundamento ou aplicação de estudos, desenvolvidos sob a forma de estágios,
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prática profissional, trabalho de campo, participação em programas de pesquisa e de
extensão ou atividades complementares.
Os Projetos Pedagógicos dos cursos da Faculdade IBRATE observarão, além do
disposto na legislação e normas vigentes, outras formas de orientação inerentes à formação
para a atividade profissional.

2.5.1.2.

Pós-Graduação

O programa de Pós-graduação lato sensu desenvolverá cursos de especialização
dirigidos a profissionais com formação em nível superior, a fim de atender à necessidade de
aperfeiçoamento dos sujeitos que estão no mundo do trabalho ou que desejem ampliar os
conhecimentos adquiridos na sua formação acadêmica, promovendo o processo de
interação entre qualidade de ensino, aperfeiçoamento profissional e produção científica.
As atividades de pós-graduação lato sensu se caracterizam por não apresentarem
atividades de pesquisa sistemáticas. Nestes casos, o objetivo principal é formar especialistas
em áreas selecionadas do conhecimento por meio de disciplinas concatenadas de forma
coerente e a elaboração de artigo de fim de curso.

2.5.1.3.

Graduação Tecnológica

Em se tratando de cursos de graduação tecnológica, essas políticas devem ter como
foco a implantação de novos cursos (conforme PDI) e a consolidação do curso já existente,
priorizando índices insatisfatórios, de acordo com as avaliações institucionais. Assim,
pretende-se garantir, de forma integrada, a realização de ações que contribuam para a
qualidade do ensino e que efetivamente contribuam para o crescimento qualificado da
Instituição e para uma maior articulação da Faculdade com a sociedade, ampliando, desta
forma, a área de atuação da Instituição na região.
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A Faculdade IBRATE na sua estrutura, oferta Curso Superior de Tecnologia, como uma
ferramenta eficaz na formação mais rápida do profissional, capacitando-o profissionalmente
para suprir às necessidades do mercado.
É considerada na definição da política a busca de excelência na capacitação técnica
visando atender a demanda por preparação, formação e aprimoramento educacional e
profissional.
A política de criação de cursos superiores de tecnologias que contribuam para
complementar as diferentes formações profissionais, facilitando o acesso ao mercado de
trabalho. Essa formação não se esgota na conquista de um certificado ou diploma.
As diretrizes para os cursos superiores de tecnologias na Faculdade IBRATE
enfatizarão:
• a importância dos elementos de cultura geral;
• o desenvolvimento de instrumentos metodológicos que permitam aos formandos
adquirir competências profissionais;
• o efetivo preparo para acompanhar as evoluções do campo do saber escolhido,
possibilitando-lhes o aproveitamento dos créditos obtidos, nos cursos de graduação que,
porventura, vierem a realizar;
• a oferta de currículos flexíveis, modulados possibilitando itinerários diversificados,
acesso e saídas intermediárias e atualização permanente;
• a prática profissional organizando o desenvolvimento curricular.
Para o desenvolvimento desta modalidade é previsto currículos baseados em
competências requeridas para o exercício profissional. Esta é uma forma pragmática de
flexibilizar os cursos superiores brasileiros, tendo seus nichos nos cursos regulares ofertados
pela instituição.
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2.5.2. Política para a Iniciação Científica, Tecnológica e Cultural
Pesquisa e/ou iniciação científica é o processo de produção de um conhecimento novo.
A partir de um determinado problema, reafirma-se a pesquisa como princípio formador, que
terá sua prática potencializada por uma estrutura curricular, que permita antecipar a
formação

específica

correspondente,

sendo

assim

a

Faculdade

IBRATE

busca

permanentemente o avanço do conhecimento através da pesquisa, promovendo a
divulgação de seus resultados a serviço da comunidade. Os trabalhos de pesquisa científica
da Faculdade IBRATE são avaliados pelo Comitê de Ética da Instituição e após a aprovação
grande parte dos projetos são colocados em prática dentro da própria instituição,
beneficiando assim muitos voluntários. Alguns trabalhos aprovados são apresentados em
Congressos ou Simpósios nacionais e até mesmo internacionais e/ou publicação na Revista
Online da Instituição (Revista RBTS). Não temos atualmente, uma política financeira que
subsidie por total as pesquisas, porém, na medida do possível a Instituição não mede
esforços para colaborar com os pesquisadores.

2.5.2.1.

Objetivos da Pesquisa

A pesquisa científica tem por objetivo a melhoria da qualidade do ensino de
graduação, a prática da extensão, o incentivo às artes, a iniciação científica e à formação de
pesquisadores.
Segue abaixo as ações a serem implementadas para melhoria e qualidade da Pesquisa:


Concessão de auxílio para projetos específicos de pesquisa e iniciação científica;



Disseminar e divulgar o saber pesquisado, estabelecendo critérios claros de definição
da propriedade intelectual, e sua coerência extensionista;



Realização de convênios com instituições vinculadas à pesquisa;
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Maior

divulgação

dos

resultados

das pesquisas

realizadas,

em

periódicos

institucionais e em outros, nacionais ou estrangeiros, visando a conquista e o
reconhecimento da qualidade da pesquisa;


Concessão de horas-pesquisas a pesquisadores;



Manutenção de intercâmbio com instituições científicas, buscando incentivar contatos
entre pesquisadores e o desenvolvimento de projetos comuns;



Realização de mais eventos de simpósios destinados ao debate de temas científicos;



Implantação de núcleos temáticos de estudos;



Ampliação e atualização da biblioteca;



Adoção de regime de trabalho especial para pesquisadores.

Em se falando de áreas artísticas e cultura, não há, atualmente, uma política
institucional voltada especificamente para elas. O que vem sendo realizado, nesse âmbito,
são ações pontuais de apoio, difusão e fomento, com vistas a sua consolidação pelos órgão
acadêmicos de nossa Instituição.

2.5.3. Política para a Extensão
É através da Extensão que conseguimos viabilizar a relação transformadora entre a
Instituição de Ensino e Sociedade.
As Atividades de Extensão tem o caráter realimentador do ensino e da pesquisa por
intermédio da integração Instituição / Comunidade e a de contribuir para a melhoria dos
aspectos sócio-político-econômicos respondendo os interesses da comunidade.
As ações de Extensão devem buscar capacitar a comunidade para perder a
característica de uma Extensão apenas assistencialista. A prestação de serviços deve
convergir para produtos de interesse acadêmico, científico, filosófico, tecnológico e artístico
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do ensino, pesquisa e extensão, buscando a transformação social que poderá ocorrer a partir
da produção de conhecimentos.
Assim, a Faculdade IBRATE, tomando como parâmetros os padrões de qualidade
referendados pelo MEC, pretende aumentar as atividades de extensão, envolvendo corpo
docente, discente e comunidade local sobre temas vinculados aos cursos existentes e
incentivar a elaboração e implementação de projetos locais e regionais, em parcerias com o
Setor Público, com o Setor Privado e com o Terceiro Setor.
A Extensão nos documentos institucionais se constitui como experiência de ensino,
estratégia pedagógica que se atrela à flexibilização curricular. O processo de flexibilização
não pode ser entendido como uma mera modificação ou acréscimo de atividades
complementares na estrutura curricular. Ele exige que as mudanças na estrutura do currículo
e na prática pedagógica estejam em consonância com os princípios e com as diretrizes do
Projeto Pedagógico.
Na Faculdade IBRATE, a flexibilização não se esgota na ampliação da oferta de
disciplinas, mas se estende a um conjunto de grandes áreas que se insere em toda a
estruturação curricular, permitindo maior fluidez e dinamização na vida acadêmica e
valorização das experiências oriundas de projetos realizados nos espaços intra e
interinstitucionais. Dessa forma, as atividades de extensão são concebidas dentro do curso
na perspectiva de um ensino de qualidade para todos os alunos.
Na Faculdade IBRATE podemos destacar alguns aspectos relacionados a atividades
de extensão que colaboram para a formação geral e ao reconhecimento de conhecimentos,
habilidades e competências do discente, que são:
- Atividades de Iniciação à Docência, Pesquisa e Extensão: Exercício de monitoria;
Participação em pesquisas como aluno voluntário; Participação em programas e projetos de
responsabilidade social;
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- Atividades para enriquecimento profissional: Participação em congressos, seminários,
conferências, mostras e oficinas organizadas por associações de classe ou entidades da
área profissional;
-Produção e apresentação de trabalhos científicos: Apresentação de trabalhos em eventos
científicos (pôster, resumo, painel, apresentação oral), organizadas por associações de
classe ou entidades da área profissional; Publicação de artigos em periódicos ou anais de
congresso e seminários organizados por associações de classe ou entidades da área
profissional; Publicação de resumo em periódico ou anais de congresso organizado por
associações de classe ou entidades da área profissional; Publicação de capítulo em livro;
Criação e produção de tecnologias inovadoras e material didático; Realização de estágios
não‐curriculares desde que oficialmente aprovados pela coordenação de curso, ou seja com
Termo de Compromisso devidamente assinado, antes do início do estágio.

2.5.4. Política para a Gestão
Na Faculdade IBRATE o modelo de gestão vigente encontra-se inserida no Estatuto e
no Regimento Interno que regulamentam os aspectos relacionados a gestão e
desenvolvimento de pessoas, gestão financeira e orçamentária, gestão acadêmica e gestão
administrativa.
O atual modelo de Gestão da Faculdade IBRATE enfatiza o respeito às pessoas, não
se limitando restritamente ao cumprimento das exigências legais. Esses princípios garantem
a participação de professores e funcionários na elaboração, execução e avaliação das
políticas que regem as atividades de ensino, pesquisa e extensão, assim como orientam as
relações com as entidades estudantis e de representação das categorias.
Importante ressaltar que a atuação autônoma e participativa proposta no modelo de
gestão da Instituição considera as ações práticas de todos os envolvidos no âmbito
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acadêmico, desde que, exercidas com responsabilidade e obediência aos ditames da
legislação educacional.
A estrutura organizacional caracteriza-se por níveis hierárquicos responsáveis pela
formulação, deliberação e execução das atividades institucionais, que se interpenetram,
objetivando a qualidade da formação profissional e da gestão, possibilitando a implantação
das medidas.
Por fim, o modelo desenhado para a gestão acadêmica da Faculdade de Tecnologia
IBRATE dispõe de organização formal com estrutura simples, que visa propiciar à
administração agilidade e flexibilidade para responder às exigências do mundo moderno.

2.5.5. Responsabilidade Social da Instituição: Inclusão e Desenvolvimento
Econômico e Social da Região
A proposta dos cursos da Faculdade IBRATE está sempre atrelada às demandas
sociais e do desenvolvimento de Curitiba e região. A Faculdade IBRATE, desde sua criação,
oferece educação de qualidade, tendo boa parte do seu público notadamente apresentando
uma faixa de renda considerada média.
A Faculdade IBRATE possui uma política de valores acessíveis, descontos e bolsas
de estudos que permite o acesso ao ensino superior de alunos de todas as classes sociais.
Assim a Faculdade IBRATE permite a inclusão social de uma população que normalmente
teria poucas chances de alcançar um curso superior.
O desenvolvimento local e regional também é levado em consideração pela
Instituição. A discussão em todas as instâncias da mantenedora e mantida é feita
exaustivamente utilizando todo o levantamento da demanda assim como a necessidade de
investimento econômico. A interação entre os dados da pesquisa de mercado, somados ao
reconhecimento das características singulares da região (características culturais e sociais),
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permitiu a Faculdade IBRATE, através de um processo eminentemente dinâmico, assumir
uma prática de ensino com Identidade própria e contextualizada. Esse dinamismo se apoia
no processo dialético de ir à busca do problema na comunidade, buscar a solução para o
mesmo e voltar à comunidade, retornando a esta o resultado dos passos trilhados pela
Faculdade de Tecnologia IBRATE.
Essa integração, ocorrendo no campo científico e cultural, demonstra que a IBRATE
está preocupada com o desenvolvimento da Região, promovendo a valorização do ser
humano, com destaque para a elevação dos padrões de qualidade de vida, de sua
harmônica convivência com o meio ambiente, por ser a Faculdade a interlocutória dos
anseios e das conquistas sociais regionais. Relatos de experiências e verificação dos
avanços e resultados conseguidos são instrumentos para se avaliar e verificar as mudanças
necessárias, objetivando sempre a melhor integração Faculdade / Região.
Preocupada com as demandas regionais e fundamentada pela experiência na área de
Saúde, a Faculdade IBRATE percebeu a necessidade de formar profissionais com um perfil
mais humanitário, preparados competentemente para a inserção no mercado de trabalho.
A Faculdade IBRATE, busca diariamente atender as demandas tecnológicas, mas
sabemos que ainda existe muito a ser feito e que essas mudanças e adequações
tecnológicas são constantes, porém podemos elencar como fatos reais, já implantados na
Instituição:
Tecnologia: laboratório de informática, com computadores com acesso a internet, rede wi-fi,
sistema acadêmico Cordilheira (Sistema Específico para Área de Recursos Humanos),
acesso ao Sistema Acadêmico Matheus Soluções.
Como política de inclusão: Disciplina de Libras, já inclusa na Matriz Curricular do Curso
Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos; Educação das Relações ÉtnicoRaciais e Políticas de educação ambiental com conteúdos contemplados dentro de
disciplinas do Curso de Gestão em Recursos Humanos.
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A Faculdade IBRATE insere-se no contexto mundial de desenvolvimento econômico
sustentável. Tal sustentabilidade vem ao encontro da preservação dos recursos físicos
do planeta e dos indicadores de desenvolvimento social. Para tanto, contribuirá com a
inclusão social da seguinte forma:
a) redução da taxa de analfabetismo
A medida que a Instituição formar cidadãos com nível superior participará para a
expansão social e cultural do País, o que indiretamente contribui para a redução da taxa
de analfabetismo.
b) redução da taxa de mortalidade
A Faculdade IBRATE contribuirá para a redução da taxa de mortalidade, uma vez que
desenvolverá, através de seus professores e alunos de pós-graduação, projetos de
pesquisa. Os projetos serão voltados para a melhoria da qualidade de vida, acreditando
que as pesquisas destas natureza possam contribuir para diminuir as taxas de
mortalidade.
c) melhoria do índice de desenvolvimento humano (IDH)
A Faculdade IBRATE contempla, nos currículos de cursos, aspectos preventivos e de
fomento educativo, visando a melhoraria a qualidade de vida da população. A Instituição
entende que a partir do momento que a população seja educada a estas práticas, terá
mais saúde, menos stress, mais segurança, além de utilizar menos remédios, menos
internamentos e menos custos para os serviços públicos de saúde para reparar estados
mórbidos da população.
d) aumento do número de jovens no ensino superior
O mercado de trabalho precisa de soluções inovadoras para atender à demanda
crescente de jovens que buscam profissionalizar-se. Os cursos de tecnólogos são uma
alternativa de formação superior que pode acomodar parte desta demanda. O jovem hoje,
busca caminhos profissionais novos, rápidos, perseguindo o dinamismo de seu tempo.
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Os cursos da Instituição vão ao encontro da tendência de inovação tecnológica, pela
própria natureza autônoma de prestadores de serviço dos cursos propostos no
cronograma de implantação.
Com o desenvolvimento econômico, pretende contribuir com:
a) aumento do número de profissionais qualificados.
b) aumento do número de atividades profissionais que gerem riquezas, aumentando o
PIB regional (trabalho autônomo e empresas de pequeno e médio porte).
A Faculdade IBRATE, pretende aumentar o número não só de profissionais
qualificados, mas também agregar valores aos profissionais já formados, seja dos cursos
de graduação, pós-graduação, de aprimoramento ou cursos .
c) aumento de renda per capita.
A Instituição entende que a partir da profissionalização e o ganho de um status
universitário, o cidadão, agora profissional graduado, terá melhores chances de ter um
aumento na sua renda financeira e melhor geri-la. Os cursos a serem ofertados
privilegiarão o aspecto de auto-gestão, necessário no profissional autônomo. Gerindo
melhor sua renda e somados aos aspectos do marketing pessoal e empresarial,
acreditamos contribuiremos para aumento da renda per capita de nossos egressos.
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3. IMPLEMENTAÇÃO DE CURSOS E PROGRAMAS EDUCACIONAIS
3.1. CURSO DE GRADUAÇÃO TECNOLÓGICA OFERTADO
NOME DO CURSO
Gestão em Recursos Humanos

AUTORIZAÇÃO

RECONHECIMENTO

3.2. CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE NOVOS CURSOS
N.º de
Nome do Curso

Habilitação

Modalidade

Nº de vagas

alunos

N.º de

por

turmas

Turno(s) de

Ano previsto

Funcionamento

para a
solicitação

turma
Gestão

Tecnólogo

Hospitalar
Gestão

Tecnólogo

Ambiental
Psicologia

Bacharelado

Presencial
Presencial
Presencial

50

50

50

2

2
2

100

Matutino/Noturno

2017

100

Matutino/Noturno

2018

100

Noturno

2019

3.3. CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO
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N.º de
Nome do Curso

Modalidade

alunos

N.º de

por

turmas

Nº de

Turno(s) l de

vagas/Unidade

Funcionamento

Ano previsto
para a
solicitação

turma
Gestão Estratégica de Pessoas

Gestão Pública

Presencial
Presencial

50

50

1

Diurno (Finais de

2017

Semana)
Diurno (Finais de

50

1

50

Semana)

2017

3.4. PROGRAMAÇÃO DE ABERTURA DE CURSOS SEQUENCIAIS
Não se aplica atualmente em nossa Instituição

3.5. PROGRAMAÇÃO DE ABERTURA DE CURSOS À DISTÂNCIA
Não se aplica atualmente em nossa Instituição.

3.6. PROGRAMAÇÃO DE ABERTURA DE CURSOS DE EXTENSÃO

Atividades

Modalidade

N.º de

Turno(s) de

Ano previsto

alunos

Funcionamento

para a

por

solicitação

turma
Coaching

Presencial

30

Variável

2.º sem/2016

Folha de Pagamento

Presencial

30

Variável

2.º sem/2016

Ferramentas Práticas
para RH
Imposto de Renda (IRRF)

Presencial
Presencial

30

30

Variável
Variável

2017

2017

Obs.: Quando a atividade for realizada fora da Instituição o número de alunos e vagas
variam de acordo com o local do evento e atividade realizada.
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3.7. PROGRAMAÇÃO DE ABERTURA DE CURSOS FORA DE SEDE PELAS
UNIVERSIDADES
Não se aplica atualmente em nossa Instituição.

4. CORPO DOCENTE
O corpo docente da Faculdade IBRATE mantido pela Di Pietro & Silvério S/S Ltda é
constituído de professores recrutados, selecionados e admitidos nos termos do Estatuto do
Mantenedor, deste Estatuto, da legislação trabalhista pertinente e do Plano de Carreira
Docente da instituição.
A admissão do pessoal docente será proposta e encaminhada pela Diretoria
Acadêmica para preenchimento de funções existentes, de acordo com as necessidades
elencadas pela IES. Caberá à Coordenação do Curso informar à Diretoria Acadêmica os
quesitos necessários ao docente, cursos com vistas à manutenção ou à melhoria dos
indicativos de qualidade dos diferentes cursos.

4.1. REQUISITOS DE TITULAÇÃO, CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E EXPERIÊNCIA
PROFISSIONAL NA ÁREA DE FORMAÇÃO
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Os professores admitidos devem possuir qualificação acadêmica e profissional em sua
área de atuação, bem como capacidade didático-pedagógica reconhecida e formação geral
sólida.
Para selecionar o docente são considerados entre outros, os seguintes fatores
relacionados com a matéria ou disciplina para a qual é feita a indicação: título de Doutor,
Mestre ou Especialista obtido em curso credenciado no País, ou Instituição idônea no país
ou no exterior, com diploma convalidado no Brasil; trabalhos publicados com qualidade
acadêmica; profissionais de notório saber para ministrar as disciplinas relacionadas com os
cursos, bem como ter aderência a área das disciplinas á serem ministradas.
Respeitada a filosofia didático-científica e o pluralismo de idéias, compatível com os
ideais e princípios da Faculdade IBRATE, são critérios relevantes para admissão e dispensa
de professores:
• os valores morais;
• a afinidade com os princípios e objetivos do Projeto Pedagógico Institucional da
Instituição;
• o respeito aos ordenamentos institucionais;
• a qualidade e eficiência no desempenho e produtividade docente.

A dispensa de professor é realizada pela Mantenedora, por solicitação dos
coordenadores de cursos, nos termos do Estatuto da Mantenedora, deste Estatuto, do Plano
de Carreira Docente e das demais normas aplicáveis.
A presença do professor às reuniões de natureza didático-científica, de qualquer
órgão colegiado, comissão ou comitê da Instituição, é obrigatória e inerente à sua função
docente.
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4.2. PLANO DE CARGO E CARREIRA
A IES possui um Plano de Carreira para os docentes, que tem por base o
Regulamento descrito no Plano de Carreira dos Docentes da IBRATE, no qual está
especificado todas as políticas referentes ao quadro docente. A Instituição tem a titulação
como principal critério para progressão na carreira docente e, neste sentido, procura
desenvolver uma política de qualificação que incentive o docente a continuar seus estudos.
Outros importantes fatores que poderão ser considerados para a progressão na carreira
docente são a produção e a publicação de obras técnico-científicas, resultantes dos
trabalhos de investigação dos professores e estudantes, bem como o tempo de serviço do
docente prestado á Instituição.
O Plano de Carreira Docente da Faculdade IBRATE regula as condições de admissão,
dispensa, direitos e vantagens bem como os deveres e responsabilidades dos membros do
magistério superior Instituição.
As relações de trabalho dos membros do magistério superior são regidas pela
Consolidação das Leis do Trabalho, pelas demais legislações pertinentes, por este plano e
pelos acordos ou convenções coletivas de trabalho da classe relativas à base territorial da
instituição.
Os cargos ou funções do magistério Superior da Faculdade são acessíveis a todos
quantos satisfaçam os requisitos estabelecidos neste Plano de Carreira Docente.
Entende-se como atividades de Magistério Superior, aquelas que são adequadas ao
sistema indissociável do ensino, iniciação científica e extensão e sejam exercidas nas
instituições de ensino, com o objetivo de ampliar e transmitir o saber. São também
consideradas como atividades de magistério, aquelas inerentes à administração acadêmica,
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privativas de docentes de nível superior, acordadas mediante contrato específico entre o
Mantenedor e o Professor, nos termos dos acordos e convenções coletivas de trabalho da
classe profissional, na base territorial da instituição.
O plano de carreira dos docentes da Faculdade IBRATE regulamenta-se a seguir:
4.2.1. Regulamento – Plano de Carreira dos Docentes da Faculdade IBRATE

CAPÍTULO I
DAS FINALIDADES

Artigo 1º- O presente Regulamento do Plano de Carreira Docente é o instrumento que
regulamenta os procedimentos operacionais e disciplinares da política de pessoal docente da
Faculdade IBRATE.

Artigo 2º- Os fins deste Regulamento são:
I.

orientar o ingresso, a promoção e o regime de trabalho e atividades do corpo
docente do Quadro de Carreira Docente;

II.

II. contribuir para o aprimoramento pessoal e profissional dos professores do
Quadro de Carreira Docente de modo a assegurar um quadro de pessoal bem
qualificado para a FATECI;

III.

estimular o professor para o exercício eficaz das Funções docentes;

IV.

promover o crescimento funcional do docente;

V.

possibilitar o recrutamento de profissionais de reconhecida competência.
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CAPÍTULO II
DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO

Artigo 3º- São consideradas atividades de magistério, próprias do corpo docente no ensino
superior:
I.

as aulas ministradas no ensino de graduação ou de pós-graduação;

II.

as atividades desenvolvidas na área da pesquisa ou concernentes à produção,
ampliação, revisão ou aprofundamento do conhecimento;

III.

as atividades que atendam à comunidade, sob a forma de cursos de extensão.

CAPÍTULO III
DO CORPO DOCENTE

Artigo 4º- O corpo docente é constituído por:
I.

professores integrantes do Quadro de Carreira Docente;

II.

professores Visitantes, Colaboradores e Auxiliares;

Parágrafo único – Podem ser contratados Professores Visitantes, Colaboradores ou
Auxiliares, em caráter de substituição eventual ou para o desenvolvimento de programas
especiais de ensino, pesquisa ou extensão.

Artigo 5º- A contratação de Professor Visitante, Colaborador ou Auxiliar será feita nos
termos das normas específicas aprovadas pelo Conselho Superior e pela Entidade
Mantenedora, por período determinado.
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CAPÍTULO IV
DAS CATEGORIAS E DO INGRESSO NA CARREIRA

Artigo 6º - O Quadro de Carreira Docente está hierarquizado em 02 (duas) categorias
funcionais, que poderão ser subdivididas, designadas como:
 Professor Responsável - referência A e B.
 Professor Assistente - referência A e B.

Artigo 7º - Para as categorias de Professor Responsável e Professor Assistente, são
exigidos:
I.

Professor Responsável: Ser portador de, no mínimo, o título de Mestre na área que

irá atuar ou área afim, obtido em instituição credenciada ou reconhecida, nos termos da lei.
II.

Professor Assistente: Possuir o certificado de Especialista, obtido nos termos da lei.

Parágrafo Único- Podem ser contratados, fora do Quadro de Carreira Docente, professores
Visitantes ou Auxiliares de ensino para, em caráter emergencial e sob supervisão da
Coordenação do Curso, exercer Funções de magistério.

Artigo 8º - A contratação ou dispensa do docente, nos termos da legislação em vigor, é de
competência da entidade mantenedora, nos termos do seu Estatuto e do Regimento Geral
da mantida, após ouvido o Coordenador do Curso respectivo.

§1º- A constatação de qualquer irregularidade no enquadramento ou na comprovação da
documentação

apresentada,

em

qualquer

tempo,

implica

no

cancelamento

do

enquadramento aprovado, independente de outras sanções legais.
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§2º- A partir da data da aprovação do primeiro enquadramento pela Entidade Mantenedora,
o docente fará jus ao recebimento dos valores referentes à sua categoria funcional.

Artigo 9º - A promoção de uma categoria funcional para outra exige o preenchimento dos
requisitos estabelecidos no Artigo 7º, em cada caso; o recebimento dos valores referentes a
sua nova categoria funcional, se houver, será devido a partir do primeiro dia do mês de
março do ano subseqüente ao da aprovação da promoção.

Artigo 10º - A progressão na carreira acadêmica se dará, pela observância da titulação. A
mudança desta, acarreta acesso à progressão na carreira.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 11º - A Diretoria Geral incentivará, dentro dos seus limites orçamentários, com bolsasauxílio, participação docente em congressos, seminários, eventos congêneres e para
publicação de trabalhos científicos ou intelectuais, de interesse institucional.

Artigo 12º - Cabe à Diretoria Geral constituir a Comissão de Enquadramento Funcional, com
respectivas atribuições e critérios, para implementar todo o processo de enquadramento dos
professores.

Artigo 13º - Este regulamento do Quadro de Carreira Docente pode ser reformulado ou
alterado pela Entidade Mantenedora.
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Artigo 14º - Este Regulamento entra em vigor a partir da data de sua aprovação pelos
Órgãos Competentes.

4.3. POLÍTICAS PARA QUALIFICAÇÃO CONTINUADA DO CORPO DOCENTE/
LIBRAS
As Políticas de Qualificação Continuada do Corpo Docente da FACULDADE DE
TECNOLOGIA IBRATE visam a normalização e o incentivo da necessidade de formação
continuada dos docentes através do oferecimento e realização de atividades formativas,
participação em capacitações, cursos de aprimoramento e de continuidade de estudos para,
desta maneira resignificar a identidade docente e oferecer ensino de melhor qualidade
através da Organização do Trabalho Pedagógico dos docentes que compõe a instituição.
A atualização constante e investimento em novos estudos não pode ser visto como
complemento, mas como necessidade de um Corpo Docente comprometido com seu
desempenho nas atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão. Assim, a busca de novos
saberes deve estar intrínseco a todos e o estímulo à busca constante de aperfeiçoamento e
de conhecimento e da sabedoria faz-se objeto das Políticas de Qualificação Continuada do
Corpo Docente da IBRATE.
As Políticas de Qualificação Continuada do Corpo Docente emergem como
instrumento capaz de não apenas trabalharem pela excelência no Ensino oferecido em nível
superior, como também, de maneira mediata contribuir com as transformações sociais
capazes de melhorar a qualidade pessoal e profissional dos alunos egressos dos cursos
oferecidos pela IBRATE.
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4.3.1. Libras
Língua Brasileira de Sinais que deve ser entendida como língua, pois possui níveis
linguísticos, assim como as línguas faladas. Por possuir tais níveis é que os que dela fazem
uso tem possibilidade de se expressarem de todas as maneiras.
Assim como as línguas orais não são universais, as línguas de sinais também não o
são. Entretanto sua modalidade é que é peculiar, pois enquanto a língua falada utiliza o
gestual-visual, a falada utiliza oral-auditiva.
Libras é a língua materna dos surdos do Brasil, porém o reconhecimento de tal fato
aconteceu apenas com a Promulgação da Lei 10436/2002. A Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional nº9394/96, Art. 26, trouxe também um artigo específico sobre educação
especial onde se reconhece o direito à diferença, ao pluralismo e à tolerância, e, com suas
alterações, garante às pessoas surdas, em todas as etapas e modalidades da educação
básica, nas redes públicas e privadas de ensino, a oferta da Língua Brasileira de Sinais
(Libras) na condição de língua nativa das pessoas surdas.
Recentemente, o Decreto 5626/2005 regulamentou a Lei 10.436/2002, visando suprir
essa carência e garantir que as pessoas surdas tenham sucesso no seu processo de
escolarização, reconhece a Libras como meio legal de comunicação e expressão dos surdos
e garantiu desta maneira, a inserção da disciplina Libras como obrigatória nos cursos de
licenciatura de nível superior e no de fonoaudiologia, e de magistério de nível médio, e
oferecida em caráter opcional nos demais cursos das diversas áreas do conhecimento.
Atendendo ao disposto no Decreto, a IBRATE redimensionou a grade curricular do curso de
Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, tornando a disciplina de LIBRAS Optativa.
Entretanto, sabe-se que encontrar o professor com formação de acordo com o referido
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decreto não é tarefa fácil, mas necessária. E, passa a ser a formação dos mesmos ponto
central de discussão não apenas na IES como no País como um todo.
Verifica-se no Decreto 5626/05, no Artigo 7º há perspectiva para que a disciplina
Libras no Ensino Superior possa ser ministrada por pessoas que apresentem os seguintes
perfis: I- Professor de Libras, usuário dessa língua com curso de pós-graduação ou com
formação superior e certificado de proficiência em Libras, obtido por meio de exame
promovido pelo Ministério da Educação; II- Instrutor de Libras, usuário dessa língua com
formação de nível médio e com certificado obtido por meio de exame de proficiência em
Libras, promovido pelo Ministério da Educação; III- Professor ouvinte bilíngüe: Libras-Língua
Portuguesa, com pós-graduação ou formação superior e com certificado obtido por meio de
exame de proficiência em Libras, promovido pelo Ministério da Educação.
Diante de perfis tão diferentes, a IES precisa adequar e capacitar estes profissionais
para o exercício da função nos cursos de bacharelados. Para isso, o Professor de LIBRAS
precisa ser continuamente qualificado, para desta maneira, atender o disposto no Decreto e
às necessidades da Faculdade.
Quanto às políticas de qualificação continuada dos professores que ministram a
disciplina de LIBRAS, a IES as realizará através de dispensa de carga horária e ajuda de
custo, a todos os interessados em investir em sua formação em serviço, através da
realização de cursos de extensão e qualificação profissional na área, além dos cursos em
nível de latu-sensu e strito-sensu na área do conhecimento em específico, para que sua
formação atenda às exigências legais e institucionais.
A IES buscará também firmar parcerias com as Secretarias Estaduais de Educação e
com Sindicatos específicos, objetivando participação dos mesmos nas capacitações
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oferecidas para docentes atuantes nestas esferas, para que, haja interação entre os
objetivos do Ensino Superior e os objetivos do contexto social em que se encontram
inseridos, promovendo desta maneira maior reflexão acerca da educação inclusiva e os
mecanismos de transformação social.
Os docentes de LIBRAS também serão inseridos nas demais atividades institucionais
de Qualificação Continua do Corpo Docente e terá os mesmos incentivos e progressões
funcionais e vantagens anteriormente destacadas e constantes no Plano Integrado de
Capacitação de Recursos Humanos e às Políticas de Qualificação Contínua do Corpo
Docente.
4.4. PROCEDIMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO DOCENTE
A substituição eventual de professores do quadro, ocasionada por afastamento para
capacitação profissional ou até mesmo em outros períodos de licenças, são supridas por
outros professores da Instituição ou por professores contratados para essa finalidade, após
processo seletivo, observando-se os requisitos exigidos para a função a ser desempenhada.
As ausências eventuais ocasionadas por faltas de professores que não tenham sido
comunicadas previamente são supridas com professores que lecionam para a turma e que
estejam disponíveis.
Em não havendo condições para substituição imediata, a coordenação de curso
assume a responsabilidade pela organização de atividade que permita que os alunos
ocupem adequadamente o tempo das aulas do professor ausente ou remaneja a grade
horária, para posterior compensação da carga horária perdida.
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4.5. CRONOGRAMA E PLANO DE EXPANSÃO
A Faculdade IBRATE projeta a evolução do seu corpo docente, quantitativamente,
tentando otimizar a relação docente/disciplina, conforme quadro abaixo.

Anos

Quant. De
Docentes

2014

2015

2016

2017

2018

Especialistas

5

6

7

8

10

Mestres/Doutores

4

5

6

8

12

Total

9

11

13

16

22

4.6. FORMAS DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANEJAMENTO DO
TRABALHO DOCENTE
O trabalho docente da Faculdade IBRATE é avaliado semestralmente através de
avaliações executadas pela CPA e coordenação de curso. São observados os seguintes
critérios para avaliação: I. Apresentação do plano de Ensino da disciplina; II. Cumprimento
do plano da disciplina pelo professor; III. Forma de abordagem, organização dos assuntos e
linguagem empregada pelo professor nas suas aulas; IV. Qualidade das aulas práticas; VI.
Demonstração de conhecimento atualizado dos assuntos pertinentes à disciplina; VII.
Pontualidade e conduta do professor em relação ao tratamento aos alunos e seus pares.
O instrumento (questionário) é apresentado ao aluno de forma física e/ou, atribuindose notas de 0 a 10. Os resultados gerados para cada docente é avaliado pelo coordenador
assim como pela CPA. Os resultados são também apresentados para docente de forma
individual para sua análise. Casos onde as médias alcancem notas abaixo de 03, o docente
recebe orientações específicas do coordenador do curso. Outra fonte importante de
acompanhamento do trabalho docente é a Ouvidoria. Neste caso as demandas frequentes
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em relação ao um professor leva uma ação imediata do coordenador que convoca o docente
para uma reunião e se necessário, os alunos são ouvidos para avaliar a conduta do mesmo.
Os docentes também são ouvidos, regularmente, a respeito das dificuldades e facilidades no
processo de ensino através de questionários. Se eventualmente, algum docente se
apresentar com dificuldades, o mesmo terá apoio total da coordenação de curso e também
da parte diretiva da Instituição.

5. CORPO TECNICO/ADMINISTRATIVO
O corpo técnico-administrativo da Faculdade IBRATE é constituído do pessoal nãodocente, contratado sob o regime da legislação trabalhista, para as funções técnicas e
administrativas e as de serviços gerais, sendo contratado pela Mantenedora.

5.1. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO
Os critérios de seleção e contratação seguem primeiro a necessidade ou vacância de
um cargo. A admissão dos funcionários dá-se pela análise de currículo que buscam analisar
a aptidão e experiência para o cargo, através de entrevista com a gerência da IES. Nesta
fase busca-se verificar o preenchimento de algumas exigências essenciais de qualificação,
tais como: a) ser inovador no desempenho de suas tarefas na área específica das funções
que exerce; b) ser empático e democrático nas relações de trabalho; c) demonstrar domínio
de conhecimentos na sua área de atuação; d) estar predisposto à formação contínua; e) ser
interessado. Passada esta fase o candidato é encaminhado ao exame admissional, e o
encaminhando dos documentos para a empresa de Contabilidade da entidade e posterior
admissão.
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Ao profissional contratado é de fundamental importância a aceitação da proposta
educacional das Faculdades IBRATE, considerando-se que as atividades técnicas e
administrativas não podem estar dissociadas das atividades acadêmicas, bem como da sua
missão. Oportuno destacar que, antes de iniciar sua atividade profissional, o colaborador
passa por uma integração e treinamento, iniciando sua atividade profissional devidamente
qualificado.
5.2. POLÍTICAS DE QUALIFICAÇÃO, PLANO DE CARREIRA E REGIME DE
TRABALHO
A Faculdade IBRATE entende como política de capacitação do pessoal técnicoadministrativo o conjunto de ações destinadas a proporcionar ao colaborador o seu
aprimoramento enquanto indivíduo, profissional e cidadão, direcionado à consecução dos
objetivos institucionais.
Como Política e capacitação a Instituição incentiva a formação continuada do corpo
técnico; estimula a participação em eventos sociais, culturais e científicos; fornece bolsa de
estudos aos técnicos que queiram realizar cursos na instituição; auxilia financeiramente os
funcionários que tenham interesse em realizar cursos dentro da área de interesse da
instituição.
A fins de gestão do corpo técnico-administrativo, no quesito Plano de Carreira, a
Faculdade IBRATE toma como base a Convenção Coletiva de Trabalho do Sindicato dos
Auxiliares de Administração Escolar do Estado do Paraná – SAAEPAR, onde está descrito:
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - QUADRO DE CARREIRA Na medida do possível o
Sindicato Patronal e o Sindicato Laboral viabilizarão estudo para aperfeiçoamento do quadro
funcional, objetivando a implantação do quadro de carreira.
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Sendo assim, não existe atualmente na Instituição um Plano de Carreira para o corpo
técnico-administrativo, porém toda a legislação descrita na referida Convenção é levada a
risca, para que o corpo técnico-administrativo não se sinta prejudicado.
O regime de trabalho do quadro técnico-administrativo é o regimentado na Convenção
Coletiva de Trabalho (CCT).

5.3. CRONOGRAMA DE EXPANSÃO DO CORPO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO

Titulação

Regime de

Ano I

Ano II

Ano III

Ano IV

Ano V

2

3

4

5

7

Especialista

3

4

6

7

8

Mestre

-

-

-

1

2

Doutor

-

-

-

1

2

Graduação

Trabalho
CLT
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6. CORPO DISCENTE
Constituem o corpo discente da Faculdade IBRATE os estudantes regularmente
matriculados nos cursos da Instituição.

6.1. FORMAS DE ACESSO
A forma de acesso na Faculdade ocorre semestralmente através do edital de abertura
do processo seletivo. A Instituição disponibiliza o manual do candidato onde estão contidas
todas as informações necessárias para o candidato.
O acesso ao aluno é possível através de diversas formas:


Candidatos com os cursos de ensino médio, ou equivalente, concluído e que tenha
sido classificado no processo seletivo da Instituição ou por ela reconhecido como o
ENEM;



Portadores de diplomas de ensino superior devidamente registrado desde que hajam
permanecido vagas abertas, após o encerramento das matriculas dos selecionados;



Alunos vinculados em outras Instituições através do processo de transferência desde
que haja sobra de vagas;



Transferências de alunos através de ex-officio.
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A Faculdade poderá adotar outros critérios de acesso através do CONSAC, que
regulamentará a sistemática do acesso dentro da Legislação vigente.
6.1.1. Texto Manual do Aluno – Curso Superior em Tecnologia em Gestão de
Recursos Humanos
Prezado (a) aluno(a)

Você está ingressando na FACULDADE DE TECNOLOGIA IBRATE– SINÔNIMO DE QUALIDADE
PROFISSIONAL !

É sabido que a educação tem se tornado um mercado promissor em determinados locais, entretanto,
nem todos que assumem esse mercado têm seriedade, por vezes visam apenas à questão financeira. E é
neste sentido que o IBRATE projeta-se nesse mercado a fim de cooperar com a formação de profissionais que
realmente atendam as necessidades da demanda, priorizando, acima de tudo, a qualidade do ensino.
O diferencial do IBRATE destaca-se, sobretudo, pela qualidade e dedicação de nossos colaboradores,
pela constante interelação teoria x prática, bem como pelo custo x benefício que os nossos cursos oferecem.
Assim, com o intuito de tornar nossa comunicação mais clara e objetiva possível, disponibilizamos o
presente manual do aluno. Leia-o atentamente, pois muitas dúvidas e questionamentos estarão disponíveis
aqui. Consulte-o com frequência. Estas orientações contribuirão para o bom andamento de suas necessidades
acadêmicas no curso, durante o ano letivo. Além das informações nele contidas, você poderá contar, para
esclarecimentos complementares, com o apoio de importantes profissionais: Coordenador de Curso,
Professores e uma equipe capacitada de colaboradores.

Colocamo-nos a sua inteira disposição, desejamos a todos boas-vindas e esperamos que tirem o
máximo proveito dos conhecimentos adquiridos durante o curso escolhido

Atenciosamente
Direção e Coordenação
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1- FORMAS DE INGRESSO


Processo Seletivo - O ingresso de acadêmicos nas vagas iniciais do Curso de
Gestão de Recursos Humanos da Faculdade de Tecnologia Ibrate far-se-á
mediante processo seletivo previamente. O ingresso por processo seletivo é aberto
a candidatos que tenham concluído o Ensino Médio ou equivalente, nos termos da
legislação vigente.



Transferência de outras IES - Desde que atendidas às questões legais e a
disponibilidade de vagas, a Faculdade de Tecnologia Ibrate aceitará transferência
de acadêmico oriundo de curso devidamente reconhecido e/ou autorizado de outra
instituição de ensino superior, para prosseguimento dos estudos no mesmo curso
ou, quando não houver, em curso afim. O candidato deve protocolar seu
requerimento de transferência na Secretaria da Faculdade, com a documentação
exigida.



Aproveitamento de Curso Superior - O portador de diploma de curso superior
devidamente registrado pode independente de processo de seleção, solicitar
ingresso em qualquer curso, sempre que existirem vagas iniciais remanescentes.
O candidato deve protocolar seu pedido acompanhado de cópia autenticada do
diploma devidamente registrado, do histórico escolar e, quando for o caso, dos
programas necessários para fins de equivalência de disciplinas.

2- DISPENSA DE DISCIPLINA


Ao acadêmico que já tiver cursado com aproveitamento alguma disciplina ofertada
pode requerer a dispensa dessa disciplina.
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Para solicitar a dispensa o acadêmico deve protocolar seu requerimento na
Secretaria da Faculdade, acompanhado do histórico escolar completo e atualizado
e do programa da disciplina autenticado pela instituição de origem.



Será considerada equivalente à disciplina cursada com aprovação em outro curso,
currículo ou instituição, com conteúdo programático e carga horária idêntica ou
semelhante à ofertada pela Faculdade de Tecnologia Ibrate e após análise e
deferimento pelo Coordenador do Curso.

3- MATRÍCULA
 A matrícula deverá ser efetivada conforme normativa estabelecida pela Secretaria
Geral e mediante apresentação de toda a documentação exigida.
 Em nenhuma hipótese é permitida a matrícula em disciplinas de dependência ou
adaptação com horários coincidentes.
 Os documentos necessários para a sua matrícula são:
a) 1 (uma) foto 3 x 4 recente;
Originais e Cópias Simples:
b) Comprovante de endereço do responsável pela assinatura do contrato;
c) Certidão de Nascimento ou Casamento (sem tarja);
d) Carteira de Identidade;
e) CPF;
f) Título de Eleitor, se maior de 18 anos;
g) Histórico Escolar de conclusão do Ensino Médio ou equivalente;
h) Certificados de conclusão do Ensino Médio ou equivalente;
i) Certificado de Reservista ou prova de estar em dia com as obrigações militares,
se do sexo masculino e maior de 18 anos;
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j) Caso o interessado possua titulação em Curso Superior, os documentos poderão
ser substituídos pela cópia autenticada do diploma de graduação e original do
histórico escolar do Ensino Superior.

* IMPORTANTE: A falta de qualquer dos documentos citados implicará a não
efetivação da matrícula. No ato da matrícula, os originais dos documentos solicitados serão
devolvidos, após confronto com as respectivas fotocópias, que deverão estar nítidas.
4- DOS DADOS DO CURSO


Nome: Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos



Modalidade: Tecnólogo



Regime de matrícula: Modular



Periodicidade letiva: Semestral



Turno de funcionamento: Noturno



Tempo de integralização: mínimo de 4 semestres e máximo de 7 semestres



Carga horária: 1.680 horas



Grau conferido: Tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos

5- DA SITUAÇÃO LEGAL


Autorizado pela Portaria/MEC n.º 84, de 08 de junho de 2012



Ano/semestre de início do curso: 1/2013

6- DAS FINALIDADES DO CURSO
Este Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos tem a finalidade de formar
profissionais para atuar no “planejamento e gerenciamento dos subsistemas de gestão de recursos humanos,
tais como recrutamento e seleção, cargos e salários, treinamento e desenvolvimento, avaliação de
desempenho, rotinas de pessoal, benefícios, gestão de carreiras e sistema de informação de recursos
humanos. Ele desenvolve competências relacionadas ao comportamento nos níveis individual (motivação), de
grupo (negociação, liderança, poder e conflitos) e organizacional (cultura, estrutura e tecnologias), sendo
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também responsável pela elaboração de planejamento estratégico, programas de qualidade de vida do trabalho
e avaliação do clima organizacional.

7- DOS OBJETIVOS DO CURSO
No mundo corporativo cada vez mais a vantagem competitiva das empresas está focada nos seus
talentos, ou seja, nas pessoas que fazem a empresa crescer e se desenvolver. E as organizações buscam
alternativas para melhorar o desempenho e garantir a competitividade no mercado de trabalho. Frente a esta
realidade, é necessário saber lidar com as pessoas que podem fazer a diferença dentro das corporações e
assim o profissional de Recursos Humanos assume um papel fundamental, deixando uma função apenas
burocrática para uma atuação estratégica e parceira do negócio.
O desenvolvimento de talentos, a captação e integração de profissionais com as competências
necessárias à organização são os primeiros desafios do RH para a criação de um time reforçado, de primeira
linha. Daí para frente à manutenção e o aprimoramento deste time, atuando com segurança nos diversos
subsistemas de gestão de Recursos Humanos.
Para atender a essas novas exigências do mercado é fundamental uma formação acadêmica
diferenciada e atualizada. A proposta do CST de Gestão de Recursos Humanos é formar profissionais
adequados às necessidades específicas de mercado, preparando cidadãos éticos, pró-ativos, com crescente
autonomia intelectual, criativos, motivados, com flexibilidade para se adaptar às constantes mudanças, focados
em melhoria e aprendizagem contínuas, capazes de empreender negócios próprios ou transferir as
competências adquiridas empreendendo projetos dentro de empresas já constituídas.
Para a formação deste profissional o curso contempla matérias de formação básica e tecnológica em
gestão de recursos humanos e matérias de formação complementar e humanística. Ao final do segundo módulo
o aluno poderá ser capaz de prover e aplicar recursos humanos, no sentido de efetuar as rotinas de
departamento pessoal, processo de recrutamento e seleção e participar das rotinas de segurança e saúde do
trabalho.
Quando da conclusão do terceiro módulo, terá a base para desenvolver atividades na área de
desenvolvimento e retenção de talentos para a organização na qual estiver trabalhando, tendo em vista que
será instrumentalizado com dados para estabelecimento de políticas de cargos, salários e benefícios, para a
implantação de programas de desenvolvimento e programas de avaliação de desempenho. Receberá, então, a
Certificação de Analista de Recursos Humanos.
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Ao final de todos os módulos o aluno receberá o Diploma de Tecnólogo em Gestão de Recursos
Humanos, tendo o preparo profissional prático para:


Gerenciar, supervisionar ou coordenar, de modo eficaz, os subsistemas da área de Recursos
Humanos, sendo: recrutamento e seleção, cargos e salários, treinamento e desenvolvimento, avaliação
de desempenho, rotinas de pessoal, benefícios, gestão de carreiras e sistema de informação de
recursos humanos.



Identificar e aplicar os elementos que compõem a política de Recursos Humanos da organização,
correlacionando-a com o negócio como um todo de modo integrado, sistêmico e estratégico.



Desenvolver e aplicar ferramentas de Recursos Humanos alinhadas ao plano estratégico da
organização, tais como: 1) recrutamento e seleção, 2) treinamento e desenvolvimento; 3) processos
administrativos de pessoal; 4) práticas de incentivo à qualidade de vida; 5) avaliação e gerenciamento
das carreiras.



Identificar atitudes que contribuam para o êxito das atividades executadas, como: empreender
mudanças, assumir riscos, autonomia, atuar em equipes multi e interdisciplinares.



Comprometer-se com os aperfeiçoamentos pessoais, profissionais e com o desenvolvimento
empresarial; com a responsabilidade social, qualidade de vida, reflexão e auto-avaliação.



Criar programas para a promoção da cultura de respeito ambiental, social e pessoal. A virtude de
qualidade no que fazem com quem fazem e para quem fazem além da percepção de abrangência que
as ações da organização são o reflexo da ação individual de suas pessoas.
Ao final do curso o egresso estará habilitado a exercer as seguintes funções/ocupações no mercado de

trabalho:
Campo de Atuação:


Área de Gestão de Recursos Humanos das Organizações;



Áreas de Assessoria e Suporte à Gestão da Organização;



Consultoria Autônoma / Independente;



Empresas de Consultoria em Recursos Humanos, Processos de Recursos Humanos;



Empresas Especializadas em Recursos Humanos, Recrutamento e Seleção, Trabalho Temporário e
Terceirização.
Ao final do curso o egresso estará habilitado a exercer as seguintes funções/ocupações no mercado de

trabalho:
Principais Postos de Trabalho / Ocupações possíveis:
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Gerente de Recursos Humanos;



Assessor de Recursos Humanos;



Analista de Recursos Humanos;



Consultor Interno/externo de Procedimentos de Recursos Humanos.

8- DO PERFIL DO EGRESSO

O egresso do Curso de Gestão de Recursos Humanos estará apto a atuar nos vários
subsistemas da Gestão de Recursos Humanos, em organizações públicas e privadas, de
forma ética e inovadora. Este profissional será capaz de, utilizando ferramentas e técnicas
reconhecidas, planejar, executar, gerenciar e avaliar ações e projetos na área de recursos
humanos.
As competências do egresso permitirão que este compreenda o trabalho como fator
de inclusão social e de desenvolvimento do potencial humano, contribuindo para o
aprimoramento das organizações e seus membros, gerando resultados positivos a si, a seu
grupo, a organização e a sociedade, de forma ampla e sustentável.
9- DAS NORMAS DE GRADUAÇÃO
As disciplinas, ao longo do curso, proporcionam aos alunos aquisição e construção de conhecimentos.
Consequentemente ampliam sua visão crítica sobre a profissão, a formação técnica, e fornecem uma cultura
geral imprescindível ao exercício profissional. Tal formação está balizada pelas tendências e demandas sociais.
Para integralização curricular, o aluno deve concluir todas as disciplinas propostas na matriz curricular em um
período mínimo de 02(dois) anos, constituindo carga horária mínima de 1.680 horas.

10- DA MATRIZ CURRICULAR

MÓDULO I – FORMAÇÃO BÁSICA EM GESTÃO
DE R.H.
UNIDADES CURRICULARES
Visão e Cenários de Recursos Humanos

CH
OPTATIVA
40
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Lógica e Estatística aplicada à Recursos
Rotinas de Folha de Pagamento
Legislação Trabalhista, Previdenciária e Negociações Sindicais
Relacionamento Interpessoal
Comunicação e Expressão Oral e Escrita
Informática Instrumental
Total de aulas
MÓDULO II – CAPTAÇÃO DE TALENTOS
UNIDADES CURRICULARES
Contabilidade Gerencial

40
80
80
80
40
40
400

Captação e Integração de Recursos Humanos
Conceitos e Processos da Administração
Cenários Econômicos
Desenvolvimento e Mudança na Cultura Organizacional
Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional
Total de aulas
MÓDULO III – ANALISTA DE R.H.
UNIDADES CURRICULARES
Estruturação de Cargos e Remuneração

80
80
40
80
40
400

Auditoria e Avaliação de Desempenho e Potencial
Motivação e Liderança
Capacitação e Desenvolvimento de Talentos
Processos Participativos e da Qualidade
Total de aulas
Cerificação Intermediária
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS
MÓDULO IV
Planejamento de Carreira

80
80
80
80
400

Educação Corporativa
Empreendedorismo e Consultoria de Recursos Humanos
Marketing de Relacionamento
Criatividade e Inovação
Gestão Estratética e Planejamento de Recursos Humanos
Total de aulas
LIBRAS
Subtotal Geral
Atividades Complementares

80
80
40
40
80
400

80

80

80

40
1.600
80
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CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO

1.720

DIPLOMA
TECNÓLOGO EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
11- DO HORÁRIO
As aulas do Curso de Tecnólogo em Gestão de Recurso Humanos da Faculdade IBRATE iniciam
impreterivelmente às 19:00 h, com término as 22:15 h, sendo que, por medida de respeito e consideração aos
colegas que estão presentes ao início das aulas, após 15 (quinze minutos) de tolerância não será permitida a
entrada do aluno em sala de aula até o próximo intervalo, salvo motivo relevante considerado pela
coordenação.

12- AVALIAÇÃO, APROVAÇÃO E ASSIDUIDADE
O aproveitamento acadêmico de cada disciplina é avaliado mediante o acompanhamento contínuo do
aluno e dos resultados por ele obtidos na avaliação de aprendizagem, que processar-se-á ao longo do
semestre letivo, caracterizando-se pela distribuição de 0 (zero) a 10,0 (dez) cumulativos, para cada disciplina.
Será considerado como aprovado por média o acadêmico que tiver obtido, em cada disciplina, a média
igual ou superior a 7,00 (sete) ao final do semestre letivo.
Entende-se por assiduidade a frequência às atividades de cada disciplina, considerando-se nela
reprovado o aluno que deixar de comparecer, no mínimo, a 75% da carga horária efetivada da mesma, vetado
o abono de faltas, com exceção dos casos previstos em lei.
Avaliação de Reposição (AR), que corresponderá à prova a ser aplicada ao acadêmico que esteve
ausente durante a realização da Avaliação Parcial 1B e/ou Avaliação Parcial 2B mediante requerimento
deferido pela coordenação do curso, nas datas fixadas em calendário acadêmico, contendo questões que
contemplem o conteúdo semestral da disciplina, conforme critérios definidos em regulamento próprio.
Exame Final (EF) – que corresponderá à prova abrangendo todos os componentes curriculares
ministrados na disciplina durante o semestre letivo para o aluno com frequência igual ou superior a 75%
(setenta e cinco por cento) e com média semestral igual ou superior a 3,0 (três) e inferior a 7,0 (sete).
O resultado de cada avaliação será expresso em notas de 0 (zero) a 10,0 (dez), em número inteiro ou
em número inteiro mais uma casa decimal, sendo que os valores da Avaliação Parcial 1B e da Avaliação
Parcial 2B, terão que corresponder ao mesmo percentual da nota em ambos os bimestres.
Será atribuída nota zero ao aluno que deixar de comparecer a qualquer avaliação ou usar meios ilícitos
ou não autorizados pelo docente, quando da elaboração dos trabalhos de verificação parcial, exames ou
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quaisquer outras atividades que resultem na avaliação de conhecimento por atribuição de notas, sem prejuízo
da aplicação de sanções cabíveis.
Ao acadêmico que tiver obtido na disciplina, como resultado dos dois bimestres, média igual ou superior
a 3,00 (três) e inferior a 7,00 (sete), será realizada uma prova final.
Após a realização de prova final e ter a aprovação ao semestre seguinte, o acadêmico deverá atingir a
nota mínima de 5,0 (cinco) como média final, resultante da média aritmética entre a nota desta prova (PF) e a
média obtida no semestre (MS), em aplicação à seguinte fórmula:

PF + MS
-------------- = 5,00 (média final mínima)
2
Ao acadêmico que não tenha comparecido a alguma verificação bimestral poderá requerer formalmente
a Secretaria a avaliação de reposição, desde que preencha os requisitos estipulados em regulamentação
específica, esteja dentro do prazo estipulado e efetuar o pagamento da taxa, no valor determinado pelo setor
responsável, quando houver perda de avaliações.
O pagamento da taxa não resulta no deferimento da solicitação.
A coordenação tem o prazo de 5 dias uteis, a contar da baixa do paramento da taxa, para deferir ou
indeferir o requerimento de Avaliação de Reposição.
A aprovação do aluno em cada semestre letivo depende de se cumprirem, concomitantemente, as
seguintes condições:


Ter obtido a frequência mínima exigida pela legislação vigente;



Após recuperação final obter a média geral não inferior a 5,0 (cinco), sendo que a média igual ou
superior a 7,0 (sete) no semestre isenta o aluno do exame final.

* IMPORTANTE: As datas de segundas chamadas e exames finais estão contidas no
Calendário Acadêmico.

13- FREQUENCIA
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A assiduidade às aulas para os cursos presenciais é obrigatória e, para fins de
aprovação, a frequência mínima é de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade da
carga horária de cada uma das disciplinas ministradas no semestre.
O discente cuja frequência às aulas ministradas no semestre for inferior a 75%
(setenta e cinco por cento), independentemente dos resultados de seu aproveitamento de
aprendizagem, será reprovado por faltas, ressalvadas às exceções previstas em lei.
14- REGIME ESPECIAL – TRATAMENTO EXCEPCIONAL
Não existe abono de faltas na legislação educacional brasileira. Qualquer falta do
aluno, independente do motivo, deve ser considerada e lançada no Diário de Classe. Para
casos especiais, a Legislação prevê um Tratamento Especial, sendo que nem esses casos
caracterizam abono de faltas. Trata-se de inclusão de atividades compensatórias, inclusive
domiciliares. São eles:
a) Tratamento de Saúde: O Decreto-lei Nº 1.044/69 dispõe sobre o tratamento
excepcional para os alunos portadores das afecções que indica e determina que se
deve atribuir-lhes, como compensação da ausência às aulas, exercícios domiciliares
com acompanhamento da escola, sempre que compatíveis com seu estado de saúde
e as possibilidades do estabelecimento. O atestado médico deverá conter o CID e o
tempo necessário para o afastamento.
b) Licença Maternidade: A lei Nº 6.202/75 atribui à estudante em estado de gestação o
regime de exercícios domiciliares, instituído no Decreto-lei Nº 1.044 e determina que a
partir do 8º mês de gestação e durante três meses a estudante ficará assistida pelo
regime de exercícios domiciliares, o que será comprovado por atestado médico
apresentado à escola. (Tempo total 03 meses).
c) Reservista: O Decreto-lei Nº 715/69 assegura a justificativa de faltas para todo
convocado matriculado em Órgão de Formação de Reserva ou reservista que seja
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obrigado a faltar a suas atividades civis por força de exercício ou manobra, exercício
de apresentação das reservas ou cerimônias cívicas. O Decreto Nº 85.587/80 estende
esta justificativa para o Oficial ou Aspirante a Oficial da Reserva, convocado para o
serviço ativo, desde que apresente o devido comprovante. A lei não ampara o militar
de carreira; portanto suas faltas, mesmo que independentes de sua vontade, não
terão direito a abono.
d) CONAES – Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior: A Lei Nº
10.861/2004 assegura a justificativa de faltas do estudante que, em decorrência da
designação como representante discente das instituições de ensino superior, tenha
participado de reuniões da CONAES em horário coincidente com as atividades
acadêmicas.

Nestes casos o acadêmico ou o seu Representante Legal, deverão protocolar o
requerimento na Secretaria de Curso, anexando documento no prazo de cinco dias úteis
contados do início do impedimento e efetuar o pagamento de taxa, no valor determinado pelo
setor responsável, quando houver perda de avaliações.
O Tratamento Excepcional, quando deferido, somente compensa as faltas e não
as notas, devendo o acadêmico se submeter às avaliações, após pagamento de taxa.
O acadêmico deverá comparecer na Secretaria de Curso, para retirar as atividades
a partir de 10 dias úteis até no máximo 15 dias úteis, contados a partir da data da
solicitação. Os acadêmicos que não retirarem as atividades até o prazo estabelecido
terão o seu requerimento indeferido.
Após o recebimento das atividades a serem realizadas, o (a) acadêmico (a), terá 15
dias úteis para a devolução das mesmas, as atividades que não forem entregues dentro
do prazo estabelecido, terão o seu requerimento indeferido.
As notas deverão ser fechadas no bimestre vigente.
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As avaliações deverão ser realizadas nas dependências da Faculdade, sempre
que o requerente tiver condições físicas de deslocamento.
Quando o acadêmico não puder deslocar-se até a Faculdade, solicitará via
requerimento, que a Faculdade designe um funcionário para aplicação da avaliação, se
houver custos de deslocamentos de pessoal da Faculdade até o local em que estiver o
requerente, estes custos serão assumidos pelo próprio acadêmico.

15- ATIVIDADES COMPLEMENTARES
Atividades Complementares são oportunidades que deverão ser vivenciadas ao longo
do curso de graduação, em situações extraclasses, de forma teórica ou prática, e têm como
finalidade proporcionar o enriquecimento das experiências curriculares, diversificando os
espaços educacionais e ampliando o universo cultural dos acadêmicos.
As Atividades Complementares deverão ser cumpridas conforme as determinações
estabelecidas nas Diretrizes Curriculares de cada curso e em consonância com a
regulamentação definida pela Faculdade.
16- DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

O TCC como é resultado da elaboração dos projetos integradores, os professores de
cada módulo partilham da responsabilidade de orientar os acadêmicos quanto ao trabalho
que será desenvolvido; e esta orientação é concebida durante as aulas quando houver
relevância com os temas abordados durante o desenvolvimento das competências das
unidades curriculares, e há momentos em que seguindo cronograma estabelecido
professores específicos são destacados para orientação do desenvolvimento do projeto
quanto à metodologia científica e a evolução de cada artigo científico em sua particularidade.
Então, o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) constitui-se numa atividade acadêmica de
sistematização do conhecimento sobre um objeto de estudo ou problemas relacionados com o CST Gestão de
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Recursos Humanos no qual o acadêmico desenvolverá por meio de controle, orientação e avaliação docente.
Sendo esta uma atividade obrigatória durante a trajetória no curso.
Para o desenvolvimento desta atividade o acadêmico poderá elaborá-lo de forma individual ou em
equipe de, no máximo, quatro acadêmicos.

17- DA COORDENAÇÃO DO CURSO
A figura da Coordenação do Curso interpõe-se entre os vários segmentos que sustentam a instituição
de ensino: corpo docente, corpo discente, corpo técnico administrativo e a comunidade em geral. É o trabalho
do Coordenador que direciona a atuação de cada um desses segmentos no sentido da realização dos objetivos
do curso que coordena em estreita sintonia com a Pró-Reitoria Acadêmica, responsável pela proposta
acadêmica da instituição, da qual emanam as diretrizes para sua atuação.
O curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos conta com uma Coordenação
Específica, exercida pelo professor Roberto L. Chamiço Netto.

18- DA SECRETARIA ACADÊMICA
A secretaria acadêmica é o canal de relacionamento entre o curso e o aluno, sendo responsável pela
documentação pessoal dos alunos; alteração de dados cadastrais; orientações sobre atividades a serem
realizadas;

emissão

de

declarações;

histórico

escolar;

fornecimento

de

conteúdo

programático;

cancelamentos/reaberturas e trancamentos de matrículas; transferência e aproveitamento de estudos/cursos;
revisão de notas e/ou freqüência, entre outros serviços. Salientando que o aluno deverá consultar, junto a
Secretaria Acadêmica, prazos e taxas dos serviços ofertados.

19- DO ADIMPLEMENTO DAS MENSALIDADES
Com o objetivo de proporcionar a maior comodidade possível ao corpo discente, o IBRATE mantém a
sua carteira de cobranças junto a Banco Itaú.
Após o vencimento, o adimplemento acrescido de juros e mora deve ser realizado junto à agência do
Banco informado, num prazo de até 05 (cinco) dias.
Solicitamos no caso do não recebimento do boleto bancário no prazo máximo de 05 (cinco) dias prévios
ao vencimento, que notifique imediatamente o setor financeiro da sede IBRATE CURITIBA, para que possamos
tomar providências.
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Mantenha seus dados cadastrais, criteriosamente atualizados, lembre-se que a partir destes dados é
que são emitidas correspondências, tais como comunicados oficiais, informações gerais e a própria cobrança
bancária.
Atentamos para o fato de que os depósitos bancários em conta, Doc’s, ou transferências eletrônicas,
diretamente na conta do IBRATE, não quitam a obrigação. O IBRATE não se responsabiliza por créditos em
conta não identificados.
No ato da matrícula, o aluno deve se comprometer com uma das datas estipuladas pela Instituição para
pagamento de seus boletos. Caso não tenha quitado a obrigação no prazo de concedido, entre em contato com
o setor financeiro do IBRATE através do telefone (41) 3225 1844, para receber instruções de pagamento.
No caso de perda do boleto bancário, é cobrada a taxa de R$ 5,00 (cinco reais),
para a reemissão do boleto.
Guarde bem os seus comprovantes de pagamento, eles são sua garantia e quitação das mensalidades.
As mensalidades podem sofrer reajuste anual, conforme previamente descrito em seu contrato.

20- DOS DESCONTOS DE MENSALIDADES
Os ex-alunos do IBRATE poderão receber até 5% de desconto na mensalidade quando matriculado
e/ou inscritos em um segundo curso.
Os alunos que fazem mais de um curso simultaneamente poderão receber desconto de até 5% no
segundo curso.
Filhos, cônjuge, pais ou mães de alunos matriculados simultaneamente em cursos do IBRATE poderão
receber até 5% de desconto na mensalidade.

21- DO CANCELAMENTO E/OU TRANCAMENTO DE CURSO
Os eventuais cancelamentos e/ou trancamentos de curso deverão ter solicitação formal protocolada
junto à secretaria acadêmica, sendo que o aluno deverá estar com sua situação financeira em dia junto ao
IBRATE. O aluno também deverá estar sem pendências junto à biblioteca para efetivar o cancelamento
e/ou trancamento de curso.
Em caso de trancamentos de curso o aluno pagará uma MULTA CONTRATUAL no valor equivalente a
30% das mensalidades vincendas (ou sobre o saldo devedor do contrato), sem prejuízo do pagamento das
parcelas vencidas com os devidos acréscimos, sendo que será fornecida pelo IBRATE, uma declaração
informando todos os conteúdos cursados e resguardando o aluno no ingresso à turmas futuras.
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22- DA DESISTÊNCIA
Caso o aluno opte pela desistência do curso, perderá todo o montante que pagou e todas as disciplinas
cursadas, não tendo direito a recomeçar em turmas futuras.

23 - DA BIBLIOTECA
A biblioteca conta com um amplo espaço físico, com 2 cabines individuais, bem como espaço para
grupo de estudos. Dispõe de recursos tecnológicos e acervo adequado.
A Biblioteca somente realiza empréstimos das obras, aos alunos em curso e professores devidamente
cadastrados, portanto faça a sua carteira junto à mesma.

Obs.:
Carteirinha (somente para alunos em curso)
Deve-se apresentar RG e foto 3x4.

Informamos que os alunos também poderão ter acesso à Biblioteca Online, disponível na página:
www.ibrate.edu.br no ícone biblioteca, podendo visualizar, horário de funcionamento, normas para empréstimos
bem como o acervo para empréstimos e consultas.
24 – DAS REGRAS GERAIS


É expressamente proibida a entrada e a presença de pessoas estranhas ao corpo discente, docente e
técnico-administrativo, em salas de aula do IBRATE, mesmo que a na forma de acompanhamento do
discente.



É proibido fumar nas dependências do IBRATE, nos corredores e escadas do prédio; conforme a Lei
Federal nº 9294 de 15 de julho de 1996.



Em respeito aos colegas e ao docente, é proibido o uso de telefones celulares durante as aulas. Por
favor, mantenha desligado o seu;



O IBRATE mantém convênio com hotéis e estacionamento, tendo como objetivo principal o
oferecimento de taxas mais vantajosas para seus discentes e docentes, todavia são empresas
independentes, de modo que o IBRATE não assume a responsabilidade pelos serviços prestados pelos
mesmos;
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Cabe aos alunos zelar pela manutenção da ordem e pela integridade da estrutura física, dos aparelhos
e equipamentos disponibilizados pelo IBRATE, aonde a não observação do referido zelo implicará na
responsabilidade civil do aluno que culposa ou dolosamente causar prejuízo à instituição, ou aos
colegas;



O IBRATE, não se responsabiliza por eventuais furtos ocorridos no interior da instituição.



Mantenha seus dados cadastrais atualizados, pois isto é vital para a comunicação de urgência entre a
instituição e o discente, como por exemplo: nas hipóteses de mudança de horários das aulas;



É vedada a divulgação e comercialização de produtos e serviços sem a prévia autorização da
Direção e/ou Gerência Administrativa do IBRATE.

25- DA OUVIDORIA
Qualquer dificuldade, reclamação ou sugestão, deverá ser encaminhada diretamente a
coordenação do curso, ou para a Ouvidoria do IBRATE (disponível em nosso site), na forma pessoal e/ou
por e-mail.

6.2. FORMAS DE TRANCAMENTO DE CURSO
O aluno poderá solicitar o trancamento de matrícula no curso, observando-se os
seguintes princípios básicos:
I- só poderá ser concedido a aluno matriculado;
II- estar em dia com a documentação escolar e sem pendências de empréstimos
II- não poderá ser parcial;
III- não poderá exceder a 3 (três) períodos, concomitantes ou não, em qualquer curso;
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IV- não interromperá o vínculo com a Faculdade mas sujeitará o aluno a processo de
adaptação curricular em caso de mudança havida durante o afastamento que atinja o
desenvolvimento de seus estudos;
V- interromperá as obrigações financeiras do aluno para com a entidade mantenedora a
partir do mês seguinte ao vincendo, VI- não será negada em virtude de processo disciplinar
em trâmite, ou por motivo de inadimplência, ficando porém o aluno, em virtude do contrato,
sujeito as sanções legais e administrativas compatíveis com o Código de Defesa do
Consumidor e com os arts. 177 e 1092 do Código Civil Brasileiro.

6.3. PROGRAMAS DE APOIO PEDAGÓGICO E FINANCEIRO
A Faculdade IBRATE prevê para o seu programa pedagógico, de acordo com as
necessidades a serem aferidas, os seguintes itens:
 destinação de espaços individuais e para estudos em grupo na biblioteca;
 destinação de sala especial para exibição de vídeos na biblioteca;
 destinação de terminais de consulta ao acervo e de acesso à internet, na biblioteca
 destinação de laboratório de informática, para uso geral, com acesso à internet;
 destinação de laboratórios específicos de acordo com as necessidades de cada curso;
 destinação de recursos de fotocópia para a comunidade acadêmica;
 destinação de espaço para atendimento dos discentes pelos professores;
 programa de bolsas de estudos para alunos carentes.
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6.4. ESTÍMULOS

À

PERMANÊNCIA

(PROGRAMA

DE

NIVELAMENTO,

ATENDIMENTO PEDAGÓGICO E ATENDIMENTO EXTRA-CLASSE)
A Faculdade IBRATE pretende estimular seus alunos através de um programa de
nivelamento em disciplinas básicas, de acordo com as necessidades constatadas, quando do
ingresso do aluno aos seus cursos de graduação. Como exemplos de ações a serem
tomadas, prevêem-se: aulas de reforço, mini-cursos e palestras.
As atividades de nivelamento terão por objetivo oferecer mecanismos pedagógicos
que possibilitem resgatar aprendizagens dos acadêmicos ingressantes na Instituição,
retomando conceitos, métodos e procedimentos trabalhados na sua formação básica.
O serviço de Apoio Pedagógico Institucional estará a cargo de profissional habilitado,
contratado pela Mantenedora, tendo como finalidade principal Implementar atividades de
Auto-desenvolvimento, auto-conhecimento, cultura e lazer para todos os componentes do
sistema IES.
O pedagogo institucional se reunirá com docentes e/ou alunos dos cursos sempre que
julgar necessário, por iniciativa própria ou por solicitação dos mesmos.
Em relação ao atendimento extra-classe, a Faculdade apóia a participação de seus
alunos em atividades de monitoria, de iniciação científica em fase de implementação, nos
programas de extensão e em eventos diversos, de natureza educacional, cultural e científica,
como estratégia do processo ensino-aprendizagem.
O exercício da monitoria e a participação dos alunos em projetos e programas de
iniciação científica e de extensão, sempre sob a orientação docente, fazem parte da
estratégia de aprendizagem, objetivando também o estreitamento da relação professor-aluno
e complementando o atendimento extraclasse.
O atendimento extraclasse ao acadêmico (a), será realizado pela Coordenação do
Curso e pelos Professores sempre que se julgar necessário.
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6.5. ORGANIZAÇÃO

ESTUDANTIL

(ESPAÇO

PARA

PARTICIPAÇÃO

E

CONVIVÊNCIA ESTUDANTIL)
A Faculdade IBRATE proporcionará a seus alunos, condições para a formação de
representação discente, para participação nas diferentes esferas da administração
acadêmica, ao tempo que proverá espaço para tal fim.
De acordo com o Regimento:

TÍTULO IV
DA COMUNIDADE ACADÊMICA
CAPÍTULO II
DO CORPO DISCENTE
Artigo 96º – O corpo discente tem representação com direito a voz e voto nos colegiados
acadêmicos da Faculdade IBRATE.

§1º - O mandato dos representantes estudantis, que integram os colegiados, será de um
ano, permitida uma recondução.

§2º - Caberá à representação estudantil a indicação dos representantes citados no parágrafo
anterior.

§3º - É vedado o exercício da mesma representação estudantil em mais de um órgão
colegiado.

TÍTULO VII
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DA REPRESENTAÇÃO ESTUDANTIL
De acordo com a Lei 7.395/85:
Artigo 117º - O corpo discente tem como órgão de representação o Diretório Acadêmico,
nos termos da legislação vigente.

Artigo 118º - O Diretório tem existência reconhecida pela Faculdade, na condição de
entidade representativa, a partir da aprovação dos seus estatutos, levados em conta os
demais dispositivos deste Regimento.

Artigo 119º - Trancamento de matrícula, desligamento da Faculdade, ou conclusão de curso
acarretam perda automática do mandato do membro da Diretoria, cabendo à entidade
estudantil a designação do substituto.
Um representante do corpo discente também é parte constituinte do CONSAC –
Conselho Acadêmico.

6.6. ACOMPANHAMENTO DOS EGRESSOS
O acompanhamento dos egressos na Faculdade não é feito de forma sistematizada.
Existe a concepção de apoio à formação de uma associação de ex-alunos, com vistas a
acompanhá-los acadêmica e profissionalmente, de acordo com uma visão de processo de
educação continuada, observando as condições de empregabilidade dos egressos. Desta
forma, é necessário que se estabeleça uma Política, integrada institucionalmente, que
preveja mecanismos consolidados de um sistema de acompanhamento dos egressos da
Instituição.
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Essa Política deverá prever formas de monitoramento da empregabilidade,
preparação para o mundo do trabalho e da relação com as entidades de classe e empresas
dos egressos da Instituição, de modo traçar indicadores da inserção da Faculdade no
ambiente socioeconômico da região, priorizando os aspectos da responsabilidade social e
cidadania. Essa política contribuirá para o estabelecimento de procedimentos de
autoavaliação da Instituição e também para a consolidação de sua relação com a sociedade.

Objetivos e metas para o desenvolvimento da Política de Acompanhamento dos
Egressos e de sua atuação no ambiente socioeconômico para os próximos cinco
anos:
Objetivo:
- Implantar Política e ações de acompanhamento dos egressos.

Meta:
-

Criar

e

implantar

Política

de

Acompanhamento

de

Egressos,

até

2019.
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7. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Aos responsáveis pela gestão da Faculdade IBRATE, cabe a normalização de
procedimentos de planejamento e gerência das ações desenvolvidas no âmbito das
atividades de ensino e da gestão, tais como a criação de ações inovadoras visando qualificar
ainda mais e fortalecer as áreas de excelência da Faculdade, a fim de facilitar a
concretização dos princípios na prática.

7.1. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL COM AS INSTÂNCIAS DE DECISÃO
A estrutura organizacional expressa no Regimento Geral, com a participação da
comunidade universitária em todos os órgãos superiores acadêmicos e administrativos,
apresenta os seguintes níveis de decisão e organização Administrativa:
TÍTULO II
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
(LDB, art. 56, 61 e 63 e Lei 9.192/95)

CAPÍTULO I
DOS ÓRGÃOS
Artigo 3º - Compõem a estrutura organizacional da Faculdade:
§ 1º Órgão Deliberativo:
I.

Conselho Acadêmico – CONSAC.

§ 2º Órgãos Executivos:
I.

a Diretoria Acadêmica;

II.

o Instituto Superior de Educação;

III.

do Colegiado de Curso
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IV.

da Coordenadoria de Cursos.

§ 3º Órgãos de apoio complementares / suplementares:
I.

Secretaria Geral;

II.

Financeiro;

III.

Biblioteca;

IV.

Informática.

Artigo 4º - A Faculdade poderá criar outros órgãos na sua estrutura organizacional, que
tenham por finalidades subsidiar o desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa,
extensão e administrativas; com organização, estrutura e funcionamento disciplinados em
Regulamento próprio aprovado pelo Conselho Acadêmico.

CAPÍTULO II
DO FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS
Seção I
Do Conselho Acadêmico – CONSAC
Artigo 5º - O Conselho Acadêmico – CONSAC, órgão deliberativo superior, normativo e
consultivo em matéria de ensino, pesquisa e extensão da Faculdade; é constituído:
I.

pelo diretor da Faculdade, que o preside;

II.

pelo vice-diretor;

III.

pelo secretário da Faculdade;

IV.

pelos coordenadores dos cursos de graduação da Faculdade IBRATE;

V.

por um representante do corpo docente;

VI.

por um representante do corpo discente;

VII.

por um representante do corpo técnico-administrativo;

VIII.

um representante da comunidade.
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Artigo 6º - O Conselho Acadêmico reunir-se-á, obrigatoriamente, 1 (uma) vez por bimestre,
ou extraordinariamente sempre que necessário, por convocação de seu presidente.
Artigo 7º - Compete ao Conselho Acadêmico – CONSAC:
I.

examinar, discutir e aprovar:

a.

matérias de ensino, pesquisa e extensão;

b.

criação, expansão, modificação e extinção de cursos de graduação e pós-graduação;

c.

pedido de afastamento de docentes;

d.

a política de capacitação docente;

e.

normas sobre as condições de contratação, credenciamento, promoção e dispensa de
professores;

f.

deliberar sobre a criação e funcionamento de comissões para assuntos de ensino,
pesquisa e extensão;

g.

a programação orçamentária, em primeira instância, nos itens cujo mérito sejam de
sua esfera de competência.

II -

julgar, em primeira instância, os pedidos de recursos interpostos às suas decisões,
num prazo de até trinta dias.

III –

divulgar, por resoluções, as deliberações do Conselho Acadêmico.

Seção II
Da Diretoria Acadêmica
Artigo 8º - A Diretoria Acadêmica, é o órgão executivo da Administração Superior,
responsável pela gestão do Ensino de Graduação e Pós-Graduação e pelas atividades de
Pesquisa e Extensão da Faculdade.
§1º - O Diretor Acadêmico deverá delegar competências nos períodos temporários de suas
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ausências ou impedimentos.

Artigo 9º - Compete ao Diretor Acadêmico:
I.

superintender o ensino de graduação e pós-graduação, bem como as atividades de
pesquisa e extensão;

II.

elaborar as normas de contratação, ou propor modificações, além do programa de
capacitação docente da Faculdade, bem como encaminhá-los aos respectivos
Conselhos para aprovação em suas esferas de competência;

III.

dar parecer sobre projetos de cursos de pós-graduação e/ou atividades de pesquisa e
extensão, encaminhando-os ao CONSAC para aprovação;

IV.

dar parecer sobre pedido de dispensa ou demissão de pessoal docente e encaminhálo ao IBRATESUL;

V.

supervisionar, através de órgão próprio de registro de controle acadêmico, o
planejamento e a execução dos trabalhos escolares, os processos de admissão e
matrícula de discentes, assim como os assentamentos oficiais dele decorrentes;

VI.

manter informações atualizadas sobre os docentes e discentes da Faculdade;

VII.

exercer outras atribuições na sua esfera de competência.

Seção III
Do Instituto Superior de Educação – ISE
(LDB, arts. 61 a 63)
Artigo 10º - O Instituto Superior de Educação – ISE terá uma coordenação formalmente
constituída, a qual será responsável por articular a formação, execução e avaliação do
projeto institucional de formação de professores.

Artigo 11º - O Instituto tem como objetivos:
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I.

a formação de profissionais para a educação infantil;

II.

a promoção de práticas educativas que considere o desenvolvimento integral da
criança até seis anos, em seus aspectos físicos, psicossocial e cognitivo lingüístico;

III.

a formação de profissionais para magistério dos anos iniciais do ensino fundamental;

IV.

a formação de profissionais destinados à docência nos anos finais do ensino
fundamental e no ensino médio;

V.

a adequação dos conteúdos da língua portuguesa, da matemática, de outras
linguagens e códigos, do mundo físico e natural e da realidade social e política, de
modo a assegurar sua aprendizagem pelos alunos a partir de seis anos.

Artigo 12º - O Instituto poderá ministrar as seguintes modalidades de cursos e programas:
I.

curso de Pedagogia, para licenciatura de profissionais em educação infantil e de
professores para os anos iniciais do ensino fundamental;

II.

cursos de licenciatura destinados à formação de docentes dos anos finais do ensino
fundamental e do ensino médio;

III.

programas especiais de formação continuada, destinados à atualização de
profissionais da educação básica nos diversos níveis e modalidades;

IV.

programas especiais de formação pedagógica, destinados à portadores de diplomas
de nível superior;

V.

cursos de pós-graduação, de caráter profissional, voltados para a atuação na
educação básica.

Seção IV
Do Núcleo Docente Estruturante
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Artigo 13º - A Instituição, após seu credenciamento, contará com um NDE obedecendo aos
critérios de titulação e tempo de serviço segundo a legislação, para auxiliar no processo
contínuo de aperfeiçoamento do Projeto Pedagógico dos Cursos.

Seção V
Dos Colegiados de Cursos
Artigo 14º - É mais uma das unidades da estrutura da faculdade, é quem auxilia na
organização administrativa, didático-científica e de administração de pessoal docente.

Artigo 15º - Os Colegiados dos Cursos são órgãos consultivos e deliberativos no âmbito
de cada curso, compostos:
I.

pelo Coordenador do Curso;

II.

por três professores de disciplinas ou unidades curriculares específicas do curso;

III.

por um representante do setor produtivo ao qual o curso está vinculado; e

IV.

pelos representantes de turmas do corpo discente do curso.

Artigo 16º - O Colegiado do Curso reúne-se, ordinariamente, em datas fixadas no calendário
acadêmico e, extraordinariamente, quando convocado por seu Coordenador, por solicitação
do Diretor de Ensino, do Diretor Pedagógico ou do Diretor Geral ou a requerimento de um
terço de seus membros.

Artigo 17º - Compete ao Colegiado do Curso:
I.

elaborar os planos de ensino referentes às unidades curriculares que constituem cada
curso, em consonância com o projeto pedagógico e articulando com demais docentes;
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II.

pronunciar-se sobre o aproveitamento de competências profissionais anteriormente
desenvolvidas e adaptações de acadêmicos transferidos, diplomados ou que tenham
desenvolvido competências profissionais no mundo do trabalho;

III.

pronunciar-se sobre o aproveitamento discente extraordinário, no que se refere à
abreviação de seu curso;

IV.

apreciar o plano e o Calendário Acadêmico das atividades do Curso a serem
submetidos ao CONSAC ;

V.

propor o material didático para o corpo docente ou sugerir sua aquisição;

VI.

zelar pela conservação e utilização dos equipamentos e recursos sob sua
responsabilidade;

VII.

propor as atividades extracurriculares;

VIII.

propor alterações no projeto do Curso quando necessário;

IX.

exercer as demais atribuições que lhes sejam previstas em Lei e neste Regimento.

Seção VI
Das Coordenadorias de Cursos
Artigo 18º - A Coordenadoria de curso é exercida por um Coordenador de Curso, designado
pelo Diretor e pelos professores do curso; sendo um órgão executivo, responsável pelo
gerenciamento das atividades de ensino de graduação da Faculdade, tendo as seguintes
atribuições:
I.

supervisionar a elaboração dos programas das disciplinas;

II.

prever o material didático para o corpo docente e sugerir sua aquisição;

III.

gerenciar a distribuição das tarefas de ensino, bem como elaborar os planos de
trabalho docente;

IV.

sugerir alterações no todo ou em parte no projeto do curso;
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V.

elaborar o planejamento anual da Coordenação, com previsão de recursos humanos,
materiais e outros, para o desenvolvimento das atividades acadêmicas;

VI.

propor a elaboração de cursos de pós-graduação e de atividades de pesquisa e
extensão.

Parágrafo único: O Coordenador será designado pela mantenedora, por indicação do
Diretor Acadêmico, devendo ter titulação compatível com aquela prevista na legislação.

Artigo 19º - São atribuições do Coordenador de curso de tecnologia:
I.

representar o curso;

II.

executar e gerir as deliberações da Coordenação do Curso, na esfera de sua
competência, mantendo o registro de todos os atos e fatos da Coordenação do Curso;

III.

convocar e presidir reuniões, com direito a voto, inclusive o de qualidade:

IV.

promover a distribuição das tarefas docentes;

V.

acompanhar e supervisionar as atividades de ensino;

VI.

apresentar à Direção Acadêmica o relatório anual das atividades da Coordenação;

VII.

instruir processos de sua competência e dar parecer;

VIII.

providenciar e coordenar a análise de programas de disciplinas cursadas em outras
instituições de ensino superior, para efeito de dispensa, em caso de transferência;

IX.

cumprir e fazer cumprir as deliberações dos órgãos superiores do IBRATESUL e da
Faculdade IBRATE;

X.

decidir “ad referendum”, em caso de urgência, sobre matéria de competência da
coordenação;

XI.

propor à Diretoria Acadêmica a dispensa ou demissão de pessoal docente, bem como
técnico-administrativo na esfera de sua competência;
117

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 2014-2018
XII.

propor a aplicação de sanção disciplinar ao pessoal docente, na forma da CLT;

XIII.

propor a aplicação de sanção disciplinar ao pessoal discente, na forma deste
Regimento.

Artigo 20º - A Secretaria Geral e a Biblioteca têm organização, estrutura e funcionamento
disciplinados em Regulamento aprovado pelo Conselho Acadêmico – CONSAC.

Seção VII
Do Apoio Pedagógico
Artigo 21º - O serviço de Apoio pedagógico Institucional estará a cargo de profissional
habilitado, contratado pela Mantenedora.

Artigo 22º - O pedagogo institucional se reunirá com docentes e/ou alunos dos cursos
sempre que julgar necessário, por iniciativa própria ou por solicitação dos mesmos.

Artigo 23º - São atribuições do pedagogo:
I.

desenvolver atividades para minimizar o nível de tensão das pessoas, que refletirá em
ações construtivas a seu favor e da própria instituição;

II.

elevar o nível de produtividade dos alunos em sala de aula;

III.

estimular a modelagem de pessoas mais confiantes, mais criativas;

IV.

estimular uma melhor condição de atendimento aos alunos, frente a uma demanda de
complexidade existente no mundo atual;

V.

desenvolver projetos que envolvam o corpo Docente, Discente e Apoio Técnico
Administrativo;

VI.

coordenar a elaboração do Guia do Candidato ao processo seletivo;

VII.

coordenar a elaboração do Guia do Aluno;
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VIII.

delegar competência;

XI.

exercer as demais atribuições próprias do cargo, previstas em lei e neste Regimento.

Seção VIII
Da Ouvidoria
Artigo 24º - O serviço de Ouvidoria Institucional estará a cargo de profissional habilitado,
contratado pela Mantenedora previamente avaliado, tendo como finalidade principal atender
a todos os componentes da faculdade.

Artigo 25º - O ouvidor ficará à disposição da comunidade acadêmica para levantar
demandas e servirá de elo para encaminhar solicitações à Direção Geral.

Artigo 26º - São atribuições do Ouvidor:
I.

desenvolver atividades que propiciem o bem estar da comunidade acadêmica
refletindo em ações construtivas a favor dos mesmos.

II.

contribuir para a elevação do nível de produtividade dos discentes em sala de aula;

III.

estimular uma melhor condição de atendimento aos alunos;

IV.

analisar e responder as ponderações enviadas ao site institucional no item ouvidoria.

Instâncias de Decisão
TÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
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Artigo 126º – Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pelo CONSAC, pela
Diretoria, pelo Colegiado de Cursos ou pela Coordenadoria de Curso, no âmbito das
respectivas competências, observada a legislação pertinente aplicável.

7.2. ÓRGÃOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES ACADÊMICAS
A Di Pietro & Silvério S/S/ Ltda, mantenedora da Faculdade IBRATE, entende que sua
organização acadêmico-administrativa deve ser estruturada com o propósito de proporcionar
aos professores, estudantes e membros da comunidade um atendimento com qualidade e
presteza.
Nesse sentido, a Instituição dispõe de órgãos administrativos e de apoio que
possibilitem alcançar este objetivo, por meio do envolvimento de uma equipe qualificada e
apta a lidar com as variadas questões suscitadas pelas atividades promovidas.
Podemos listar como principais órgãos de apoio, ligados diretamente à Diretoria,
voltados ao atendimento aos agentes da comunidade acadêmica: secretaria, biblioteca e
administração. Outros serviços administrativos como tesouraria, logística e serviços gerais
são prestados diariamente e auxiliam nas atividades acadêmicas.
7.2.1. Secretaria
A Secretaria, órgão de coordenação e execução dos serviços escolares, é dirigida por
uma Secretária, contratada pela Mantenedora, tendo como atribuições:
• organizar, conferir e manter atualizada a escrituração escolar;
• assegurar a preservação dos documentos escolares;
• publicar, regularmente, o quadro de aproveitamento de notas e de faltas, para
conhecimento dos alunos;
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• organizar e atualizar a coleção de leis, regulamentos, instruções e os livros de
escrituração;
• redigir e publicar os editais de chamada para exames e matrículas, após aprovação
da Diretoria;
• secretariar e lavrar a competente ata das reuniões do Conselho Superior;
• expedir a correspondência da Instituição;
• atender pedido de informação ou de esclarecimento de interessados;
• expedir diplomas e demais documentos que lhe são afeitos; e
• exercer as demais atribuições previstas em Lei e no Regimento ou que lhe forem
conferidas pela Diretoria.
7.2.2. Biblioteca
A Biblioteca é dirigida por profissional devidamente habilitada na área, contratada pela
Mantenedora, tendo como atribuições:
• registrar, catalogar, classificar e conservar o material bibliográfico da Faculdade
IBRATE;
• organizar coleções de referência bibliográfica e mantê-las atualizadas;
• manter serviços de informações e intercâmbios; e
• exercer as demais atribuições previstas em Lei e no Regimento ou que lhe forem
conferidas pela Diretoria.
A biblioteca da Faculdade IBRATE, conta com um amplo espaço físico, com balcão de
atendimento, duas mesas ovais comportando doze lugares, possui também duas cabines
individuais, bem com espaço para grupo de estudos e um sanitário adaptado para portadores
de necessidades especiais.
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7.2.2.1.

Biblioteca: serviços e informatização

O horário de funcionamento da Biblioteca da Faculdade IBRATE é de: terças e
quintas-feiras das 08:00 as 21:30 horas e segundas, quartas e sextas-feiras das 14:00 as
21:30 horas.
A biblioteca da Instituição conta com uma auxiliar, porém a bibliotecária responsável
devidamente matriculada no Conselho Federal de Biblioteconomia.
É disponibilizado wi fi para que os usuários tenham acesso a internet. O sistema da
Biblioteca é o Sistema Acadêmico Matheus Soluções, no módulo biblioteca. O acesso à
consulta ao acervo é informatizado e pode ser realizado de qualquer lugar através da
internet. Alguns TCC’s e artigos de conclusão de cursos são disponibilizados em PDF para
download através do site da instituição.
7.2.2.2.

Plano de Atualização do Acervo

A Faculdade IBRATE conta com uma comissão constituída para seleção e aquisição
do material bibliográfico, composta por sua bibliotecária, coordenadores de cursos,
professores e diretores da Instituição.
As aquisições e/ou atualização do acervo será realizada, após a análise da real
necessidade e de acordo com a disponibilidade financeira da Instituição, a partir de listas
bibliográficas sugeridas pelos envolvidos, verificando-se quantos exemplares deverão ser
adquiridos para suprir as necessidades dos alunos/usuários.
No recebimento de material doado é levado em consideração: o estado físico do
mesmo, a atualização do assunto e se tal material é condizente com o acervo.
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7.2.3. Espaço de Convivência e de Alimentação
O espaço de convivência e de alimentação é um espaço terceirizado, localizado no 1.º
andar.
Este espaço fornece e abastece diariamente lanches e salgados para os alunos,
docentes e colaboradores, priorizando a ordem, organização e a limpeza do espaço para
oferecer um ambiente agradável a todos e também priorizando bons alimentos e nutritivos e
com opções de escolhas. O espaço de convivência possui mesas e cadeiras servindo de
confraternização, descanso e refeição nos momentos de intervalos.

7.3. AUTONOMIA DA IES EM RELAÇÃO À MANTENEDORA

Será preservada a autonomia da Faculdade perante a Mantenedora, conforme seu
Regimento:

TÍTULO VIII
ORGANIZAÇÃO PATRIMONIAL E FINANCEIRA
CAPÍTULO I
DAS RELAÇÕES COM A MANTENEDORA
Artigo 120º - A DI PIETRO & SILVÉRIO S/S/ LTDA, como Mantenedora, é responsável pela
Faculdade de Tecnologia IBRATE, perante as autoridades públicas e o público em geral,
incumbindo-lhe tomar as medidas necessárias ao seu bom funcionamento, respeitados os
limites da lei e deste Regimento, a liberdade acadêmica dos corpos docente e discente, a
autonomia didático-pedagógica da Faculdade IBRATE e a autoridade própria de seus órgãos
deliberativos e executivos.
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Art. 121º - Compete principalmente à Mantenedora promover e adequar ás condições de
funcionamento das atividades da Faculdade de Tecnologia IBRATE, colocando-lhe à
disposição os bens móveis e imóveis necessários, de seu patrimônio ou de terceiros a ela
cedidos e assegurando-lhe os suficientes recursos financeiros de custeio.

Parágrafo 1º – A administração financeira e orçamentária da Instituição é exercida pela
Entidade Mantenedora, podendo delegá-la no todo ou em parte, ao Diretor.

Parágrafo 2º – Dependem da aprovação da Mantenedora as decisões dos órgãos
superiores, que importem em aspectos financeiros e estatutários.

7.4. RELAÇÕES E PARCERIAS COM A COMUNIDADE, INSTITUIÇÕES E EMPRESAS

A Faculdade IBRATE tem como objetivo aprofundar contatos com a comunidade, para
possibilitar a implantação e desenvolvimento de ações por meio de:
• Serviços prestados à comunidade;
• Ampliação da participação dos alunos, estendendo assim o serviço à comunidade e
à aplicação prática dos conhecimentos teóricos do aluno;
• Realização de eventos educacionais e culturais que promovam o intercâmbio da
comunidade interna com acadêmicos e profissionais de relevância, possibilitando ao
estudante identificar seu papel no atual quadro social brasileiro e mundial;
• Realização de cursos de pós-graduação e extensão que apóiem a atividade
acadêmica ou que integrem as faculdades e seus cursos.
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A Faculdade IBRATE entende que a responsabilidade pela construção de uma
sociedade mais justa seja de todos. A atuação das instituições educacionais é estratégica
para tal, ao lado da participação de entidades filantrópicas, ONG’s, movimentos sociais,
institutos de origem empresarial, empresas e dos órgãos governamentais.
A Faculdade IBRATE transmitirá conduta ética no cumprimento de contratos e no
relacionamento com Instituições Parceiras, independentemente da finalidade de seu
convênio/parceria (bolsas de estudo, estágio, aquisição de acervo, entre outros). A
Instituição incentiva a adoção de práticas socialmente responsáveis pelos seus parceiros,
além de exigir dos trabalhadores terceirizados ética semelhante à de seus funcionários.
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8. AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
A avaliação das instituições de ensino superior brasileiras é uma ferramenta poderosa
para as necessárias mudanças na educação superior, visando à melhoria na qualidade e
maior aproximação com a sociedade contemporânea.
A valorização e a ampliação do conhecimento possibilita a oportunidade de novos
serviços, forçando o indivíduo a buscar o aprimoramento pessoal e a atualização dos seus
conhecimentos.
A avaliação entendida como um insumo do processo mais amplo de planejamento da
organização permite, enfim, obter o diagnóstico de necessidades e identificar as ações a
serem contempladas na gestão da organização.
Assim, a avaliação institucional consiste em um processo permanente de elaboração
de conhecimento e de intervenção prática, que permite retro alimentar as mais diversas
atividades da instituição, durante todo o seu desenvolvimento.
É necessário garantir que a avaliação não seja praticada de forma burocratizante,
empobrecendo seu potencial educativo, evidenciador das mudanças necessárias para que o
ensino superior possa reencontrar sua identidade e cumprir seu real papel social, diante de
uma realidade caracterizada pela incerteza do futuro.
O sucesso das políticas de avaliação passa pelo respeito e reconhecimento da
importância do projeto institucional, único referencial capaz de qualificar o conceito de
qualidade de ensino que se pretende construir no interior dos estabelecimentos de ensino. É
para o conjunto de atores que compõe esse cenário que a avaliação deve fazer sentido, para
que eles possam igualmente dar sentido ao seu trabalho pedagógico, sem perder de vista o
contexto social em que este se insere.
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Dessa forma, a avaliação institucional se justifica pelos objetivos que reafirma e que
não podem ser examinados de forma massificada na medida em que a homogeneização das
instituições põe a perder a riqueza da sua diversidade.

8.1. METODOLOGIA UTILIZADAS NO PROCESSO DE AUTO-AVALIAÇÃO

São as seguintes as fases metodológicas assumidas pela CPA na implementação da
Autoavaliação:
• sensibilização;
• diagnóstico;
• avaliação interna;
• relatório final;
• divulgação;
• balanço crítico: consolidação; e
• avaliação externa (Avaliação Institucional) competência do MEC.
A escolha das dimensões e a definição de indicadores resultam na combinação de
metodologias existentes e na elaboração de novos indicadores necessários. Esses
indicadores quantitativos e qualitativos são utilizados para diagnosticar, descrever, interpretar
e avaliar a realidade de cada setor, seus pontos fortes e fracos, possibilitando documento
síntese (Relatório).

8.1.1. Desenvolvimento da Proposta: Fases de Execução
O autoconhecimento da Instituição, oriundo da visão global que a avaliação interna
proporciona, será obtido a partir de uma dupla perspectiva:
• O objeto de análise será o conjunto das dimensões estabelecidas no Roteiro de
Autoavaliação Institucional: orientações gerais (MEC, 2004) em suas relações com as
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finalidades da Faculdade IBRATE, tendo como foco as atividades de ensino, extensão e pósgraduação, e as inter-relações que mantêm entre si e com as expectativas da sociedade em
que a Instituição está inserida. Compreenderá, também, a infraestrutura física, a gestão e as
políticas de pessoal e de atendimento aos estudantes, com vistas a repensar sua missão
para o futuro.
• A produção das informações necessárias à realização da avaliação institucional
envolverá toda a comunidade acadêmica e, em especial, os setores que centralizam e
administram dimensões específicas da vida institucional.
São várias as formas de estruturação de uma proposta de Avaliação Institucional. A
forma adotada por esta IES compreende fases que, por sua vez, subdividem-se em etapas
de execução, todas elas interdependentes e complementares.
A Avaliação Interna, além do caráter qualitativo, adotará a perspectiva quantitativa,
optando pela combinação de métodos e técnicas que mais se coadunam com as
características da Instituição, utilizando-se de uma avaliação diagnóstica formativa. São
utilizados instrumentos de pesquisa (questionários e pesquisa documental) que possibilitem
traçar um diagnóstico da Instituição e permitam avaliar sua qualidade acadêmica, relevância
social e eficiência gerencial e organizacional.
Anualmente, a Comissão Própria de Avaliação da IES promoverá a avaliação dos
instrumentos e metodologia utilizados no processo de autoavaliação, com o objetivo de
aperfeiçoar esse processo, como instrumento de planejamento e gestão acadêmico
administrativo e em atendimento às normas de avaliação da educação superior.
O documento Orientações Gerais para o Roteiro da Autoavaliação das Instituições, da
CONAES e divulgado pelo INEP, serviu de base para a elaboração desta proposta de
autoavaliação.
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8.1.2. Princípios
• melhoria da qualidade da educação superior;
• responsabilidade social;
• orientação da expansão de sua oferta; e
• busca de eficácia da gestão institucional.

8.1.3. Objetivos
O processo de avaliação da Instituição tem os seguintes objetivos:
• impulsionar um processo contínuo e criativo de autocrítica da Instituição com vistas a
garantir um alto padrão de qualidade enquanto instituição prestadora de serviços;
• diagnosticar como se efetivam e se relacionam o ensino e a extensão;
• reformular e implementar novas políticas que estejam em consonância com o
momento histórico respondendo às demandas sociais;
• envolver todos os segmentos no processo avaliativo tendo-os como parceiros nas
ações implementadas com vistas a um aperfeiçoamento contínuo;
• explicar o propósito da avaliação, cuidar para que todo o processo seja permeado
pela transparência, flexibilidade e ética;
• aperfeiçoar a visão crítica quanto aos aspectos teóricos, metodológicos e práticos da
avaliação institucional;
• criar procedimentos avaliativos apropriados ao contexto específico da Instituição;
• aprimorar a sensibilidade pessoal e profissional no exercício da avaliação;
• buscar permanentemente a qualidade e a pertinência das atividades desenvolvidas,
bem como o gerenciamento eficiente, ético e relevante dos recursos humanos e materiais,
expressados em compromissos científicos e sociais;
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• orientar a expansão da oferta dos cursos da IES, subentendo-se que a qualidade do
Ensino e da Gestão da IES resultariam no sucesso dos cursos e preenchimento das vagas
oferecidas;
• buscar permanentemente a qualidade e a pertinência das atividades desenvolvidas,
bem como o gerenciamento eficiente, ético e relevante dos recursos humanos e materiais,
expressados em compromissos científicos e sociais;
• aferir a contribuição, o impacto da Faculdade IBRATE com vistas ao
desenvolvimento econômico e social da comunidade local e regional, que se beneficiará das
atividades de Ensino e Extensão desenvolvidas na Instituição.

8.1.4. Relatório Final
O relatório final da avaliação interna expressa os resultados do diagnóstico realizado
através da análise das dimensões e dos instrumentos de pesquisa aplicados junto à
comunidade acadêmica.

8.1.5. Divulgação
Como continuidade do processo de avaliação interna, a divulgação dos resultados
oportuniza a apresentação pública e a discussão dos resultados alcançados nas etapas
anteriores. Para tanto, são utilizados diversos meios, tais como: reuniões, documentos
informativos (impressos e eletrônicos), seminários e outros. A divulgação propicia, ainda,
oportunidades para que as ações concretas oriundas dos resultados do processo avaliativo
sejam tornadas públicas à comunidade interna.
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8.1.6. Balanço Crítico
Ao final do processo de autoavaliação, é necessária uma reflexão sobre o mesmo,
visando a sua continuidade. Assim, uma análise das estratégias utilizadas, das dificuldades e
dos avanços apresentados permitirá planejar ações futuras.
Deste modo, o processo de autoavaliação proporciona não só o autoconhecimento
institucional, o que em si é de grande valor para a Faculdade IBRATE, como será um
balizador da avaliação externa, prevista no SINAES como etapa da Avaliação Institucional.

8.1.7. Etapas
O processo da autoavaliação deve partir sempre da sensibilização da comunidade.
Para que a sensibilização ocorra e o processo avaliativo fique claro para todos, a Comissão
de Avaliação deve elaborar um esquema que garanta a transparência do processo, a
informação clara e fidedigna e as orientações necessárias aos responsáveis diretos pelas
ações.

O diagnóstico consiste na sondagem do ambiente interno para conhecer a instituição.
Identificam-se áreas vulneráveis como, por exemplo, falta de docentes capacitados,
inexistência de regime de dedicação e laboratórios defasados, entre outros. A solução não
deve ir em direção à contratação emergencial de grandes nomes titulados, que emprestem
seu prestígio para a instituição e redução do número de professores horistas para mais
facilmente atingir as metas numéricas da lei, e considerar-se o problema resolvido.
Isto se configuraria como mera prestação burocrática de contas ao sistema
desvinculado de qualquer compromisso com a construção de uma qualidade de ensino que
possa vir a converter-se em diferencial qualitativo da instituição. A construção de um modelo
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de ensino competente não se resolve artificialmente. Exige projeto de longa duração. Impõe
seriedade na leitura da realidade vigente.
O processo de reflexão, desencadeado pela avaliação, tem como consequência levar
a Instituição a assumir a responsabilidade efetiva da gestão política e da gestão acadêmica e
científica da instituição. Quando a instituição se conhece e reflete sobre si própria, ela está
tomando o seu destino nas próprias mãos. Não está deixando que a rotina, as pressões
externas ou as políticas governamentais determinem as suas prioridades e o seu cotidiano.
O autoconhecimento visa o aperfeiçoamento, a melhoria da qualidade do funcionamento da
instituição, de suas atividades, das ações desenvolvidas por todos os sujeitos, em todos os
processos de ensino, de extensão e de gestão.
A reavaliação periódica é fruto da reflexão e possibilita que se transforme
gradativamente a avaliação em um processo naturalmente integrado à instituição, através de
atividades que façam parte do seu cotidiano, voltadas para o constante aperfeiçoamento e
criando a cultura da avaliação. A avaliação não é processo inerte em um momento
determinado do tempo, mas é cíclica. A reavaliação tem como consequência lógica a retro
alimentação. Esse processo de constante autoconhecimento e reconstrução institucional é o
caminho para a construção da interlocução, ou seja, da mediação com a realidade social. O
processo de investigar e produzir conhecimento, o processo de formar profissionais, de
qualificar professores, de estender o conhecimento à sociedade, se dá de uma forma
sistemática e continuada. Provocar por meio da avaliação um movimento permanente de
revisão e aperfeiçoamento do projeto pedagógico da instituição visto no seu sentido amplo e
global, melhorando assim a qualidade das atividades da Instituição, em seu conjunto, é a
finalidade primordial do processo de avaliação.
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8.1.8

Dimensões e Instrumentos utilizados no Processo de Avaliação

Institucional

Objetivos Específicos

Índices

Análise

Quantitativos2 Qualitativa

Parecer
CPA

da Sugestões

e

Recomendações

Análise da missão e do
PDI
Efetividade entre a
política de ensino,
pesquisa, pós-graduação
e extensão e a
operacionalização de
suas práticas.
Responsabilidade social
Comunicação com a
sociedade
Egressos

2

Os índices quantitativos serão estabelecidos a partir de modelos matemáticos próprios a cada fim. Tais modelos serão
descritos no relatório de auto-avaliacão.
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Cumprimento de sua
política de pessoal
Gestão da Instituição
Estrutura física
Planejamento e
avaliação
Política de atendimento
aos estudantes
Sustentabilidade
financeira

8.2. FORMAS DE PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE ACADÊMICA
A comunidade acadêmica participa de diversas formas na autoavaliação, quer seja
como membro direto da Comissão Própria de Avaliação - CPA, ou por meio de participação
em reuniões, palestras, painéis de discussão, entrevistas ou preenchimento de questionários
avaliativos.
Os instrumentos de avaliação são preenchidos por docentes, técnicos administrativos,
coordenações de cursos, chefias de departamento e acadêmicos.
A CPA é composta por representantes de todos os segmentos da comunidade
acadêmica (docentes, técnicos administrativos, e discentes) e da sociedade externa.
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A CPA, além de coordenar e articular o processo de autoavaliação institucional, é
responsável pelas seguintes atribuições:
• planejar e organizar as atividades da autoavaliação e sensibilização da comunidade;
• estabelecer os objetivos, a metodologia, os procedimentos, as estratégias, os
recursos e o calendário de ações do processo de autoavaliação;
• desenvolver estudos e análises, visando ao fornecimento de subsídios para a
fixação, aperfeiçoamento e modificação da política da avaliação Institucional;
• propor projetos, programas e ações que possibilitem a melhoria da Instituição; e
• elaborar os relatórios parciais e finais das diversas etapas da avaliação institucional. A
comunicação e a troca de informações nesta ocasião são fundamentais para a propositura e
o entendimento das metodologias que serão utilizadas pelos responsáveis das ações
pretendidas. Os grupos se reúnem para análises específicas e globais e encaminham os
resultados à comissão de avaliação.
A programação coletiva da aplicação das ações traz a oportunidade de
melhoramentos constantes no processo avaliativo, visto que este se realiza com o
intercâmbio de informações e experiências. A divulgação dos relatórios de autoavaliação
institucional também é realizada em versões digital e impressa, encaminhadas às diversas
unidades setoriais. Além disso, a divulgação dos resultados pode ocorrer por meio de
seminário, reuniões, de documentos informativos impressos e eletrônicos e outros, servindo
para tornar públicas as oportunidades para ações transformadoras vindas do processo
avaliativo.
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8.3. FORMAS DE UTILIZAÇÃO DOS RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES
A partir da sensibilização e da conscientização de todos os segmentos acadêmicos, a
Faculdade IBRATE, cuja marca e perfil se consolidará na comunidade, pretende com a
avaliação, implementar em caráter permanente, condições capazes de conduzir a revisões
periódicas e dinâmicas em sua atuação e à reflexão e ao redimensionamento constante de
seus objetivos institucionais no contexto do SINAES. Neste sentido, a Instituição considerará
os resultados das avaliações em sua tomada de decisões, sendo este processo utilizado
como ferramenta de gestão.
Dentro deste entendimento, a proposta de avaliação institucional interna vem elencar
os indicadores capazes de estabelecer metas e prioridades, de revisar a política educacional
adotada em face da realidade regional, estadual e nacional, reavaliando a qualidade dos
resultados obtidos em função dos objetivos propostos pela Faculdade IBRATE, mediante o
aprimoramento dos projetos pedagógicos dos cursos e programas, visando à melhoria do
ensino – aprendizagem.
Por tudo isso, o processo de avaliação a ser instituído enseja a contínua reciclagem
do projeto pedagógico institucional, permitindo a correção de rotas, reordenando,
consolidando e reformulando suas estratégias e formas de atuação.
A Faculdade IBRATE adota os resultados aferidos na Avaliação Institucional para
elaborar o programa de capacitação e qualificação dos seus docentes e técnicos
administrativos, em busca do aprimoramento contínuo no tocante às funções didático
pedagógicas e de gestão.
Com os resultados da autoavaliação, será possível traçar um panorama da qualidade
dos cursos oferecidos pela Instituição, bem como analisar se sua missão está de fato se
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realizando, visando a tomar decisões, tendo em vista o aperfeiçoamento da Instituição como
um todo.
Partimos do pressuposto de que a avaliação é uma leitura orientada da realidade,
segundo critérios pré-estabelecidos, de acordo com nossos padrões de qualidade. Dessa
forma, acreditamos que a finalidade última da avaliação não seja classificar, nem tão pouco
selecionar e excluir, mas que os resultados possam ser analisados a fim de que sejam
propostos caminhos, metas, estratégias que vão ao encontro de nossas intenções
educativas e responsabilidades sociais.
A autoavaliação institucional da Faculdade IBRATE destina-se a avaliar as funções do
ensino, da extensão e da gestão, enfocando os processos pedagógicos, científicos, sociais,
técnicos e administrativos que se estabelecem por meio das relações sociais constitutivas da
dinâmica da vida institucional. O que se pretende é analisar a coerência entre o que a
Instituição faz e o que se propõe a fazer por meio da sua missão e finalidades.
A autoavaliação institucional, realizada de forma permanente e com resultados avalia
todos os aspectos que giram em torno desses eixos: o ensino, a extensão, a
responsabilidade social, o desempenho dos alunos, a gestão da instituição, o corpo docente,
as instalações e várias outras categorias e conjunto de indicadores.
As informações obtidas com esta modalidade avaliativa são utilizadas para orientação
da sua eficácia institucional e efetividade acadêmica e sócia e para orientar suas políticas
acadêmicas e de gestão, já que a avaliação permite a formulação de diagnósticos confiáveis
e um aperfeiçoamento constante do PDI e de outros documentos institucionais.
A avaliação da aprendizagem, por exemplo, coloca à disposição um conjunto de
procedimentos formalmente estabelecidos e incorporados pelos discentes e docentes. A
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Avaliação Institucional Interna possui um instrumento de coleta de materiais e de ensaios
que permite seu aperfeiçoamento na direção da conquista de maiores níveis de
aprofundamento e ampliação. Por isso, há expectativas de que o material resultante desta
avaliação permita à comunidade acadêmica uma visão de conjunto segura da Instituição, da
gestão, dos processos, das ações administrativas e pedagógicas e dos resultados
conquistados. A avaliação deverá ser praticada como uma forma de aperfeiçoar todo o
processo avaliativo existente na Instituição. Dessa forma, busca-se um aperfeiçoamento
contínuo do discurso e das ações que traduzem a preocupação com a qualidade
educacional.
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9. INFRA-ESTRUTURA
9.1. INFRA-ESTRUTURA FÍSICA GERAL

A mantenedora, Di Pietro & Silvério S/S/ Ltda, conta com uma área 1.500m²,
atendendo perfeitamente as necessidades de todos os cursos ofertados pela Instituição.
Localizado à Rua Voluntários da Pátria, 215, Centro, Curitiba, conta três andares,
interligados internamente, onde localizam-se salas de aula, biblioteca, laboratório de
informática, ambulatórios práticos e área administrativa.
As

instalações

são

recentemente

reformadas,

confortáveis,

de

adequadas

dimensões, dotadas de boa acústica, com excelente ventilação natural e luminosidade
condizente com o clima da região. Contam, ainda, com mobiliário e equipamentos suficientes
para as suas destinações.

9.1.1. Instalações Administrativas
As instalações administrativas podem ser assim descritas:
- Recepção
- Setor Comercial
- Secretaria Acadêmica
- Coordenação Pedagógica
- Sala de Professores
- Setor Financeiro/Tesouraria
- Gerência
- Salas de Direção
- Sala da Assessoria da Direção
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- Sala de Reuniões (NDE/CPA)

9.1.2. Salas de Aula
A Faculdade IBRATE conta hoje com onze salas de aula, destinadas as aulas teóricas
e práticas. As salas são adequadas para atender as necessidades do corpo docente e
discente,

tendo

disponível

nas

mesmas:

quadro

nego/branco,

data

show,

cpu,

ventiladores/aquecedores, rede wi fi com acesso livre a internet e ao sistema acadêmico.

9.1.3. Auditório
A Faculdade IBRATE conta com uma sala auditório, com capacidade para 70
pessoas sentadas e equipada com data show, CPU, ar condicionado, internet e rede wi fi.

9.2. INFRA-ESTRUTURA ACADÊMICA
9.2.1. Laboratório de Informática
Para uso em pesquisa e apoio às aulas, os docentes e discentes contam com o
laboratório de informática da IES, com máquinas com configurações adequadas e programa
específico de RH.
O horário de funcionamento do laboratório semanalmente é das 08h às 22h e das 08h
às 18h, aos sábados. Os alunos têm acesso ao Laboratório de Informática diariamente, para
digitação, pesquisa na Internet e outras atividades. O funcionário da logística é encarregado
pelo laboratório de informática facilitando o uso de seus recursos por parte dos alunos e
professores da Instituição. A manutenção das máquinas fica a cargo de uma empresa
terceirizada, que nos dá o suporte sempre que necessário.
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9.2.1.1.

Relação Equipamento/Aluno/Curso

No laboratório de Informática estão dispostos 17 máquinas em funcionamento para
atender a demanda, não só dos cursos como também individual de todos os envolvidos no
âmbito educacional. Em específico ao curso de Gestão de Recursos Humanos, utiliza-se
uma máquina para cada dois alunos.

9.2.2. Inovações Tecnológicas Significativas
A incorporação dos avanços tecnológicos na oferta educacional representa uma
oportunidade que a instituição proporciona para seus alunos vivenciarem as principais
evoluções da sociedade relacionadas à tecnologia da informação, a evolução do mundo
digital, aos novos paradigmas de eficiência ao nível de produtividade das empresas, às
novas tecnologias, as novas mudanças nas relações de trabalho, entre outras. Essas novas
realidades passam a ser incorporadas na formação de profissionais especializados nas suas
respectivas áreas de conhecimento.
A Faculdade IBRATE, dentro dessa realidade evolutiva, tem um constante desafio de
incorporar e democratizar para sua comunidade os novos usos e oportunidades que se
apresentam na sociedade contemporânea. Na forma de pensar a educação e de praticá-la, a
faculdade busca agir em consonância com as rápidas e complexas transformações do
mundo atual.
Essas

mudanças

são

presenciadas

no

dia-a-dia

do

processo

de

ensino-

aprendizagem, especialmente no uso de novas tecnologias de informação, de transmissão
de conhecimento e de comunicação, que são incorporadas no cotidiano acadêmico. Para
tanto, a faculdade incorporou no seu fazer educacional ferramentas de tecnologia de
informação em todas suas salas de aula, biblioteca, laboratório de informática, salas e
gabinetes de professores e em todos os espaços de convívio acadêmico, como exemplo
desse avanço tecnológico temos: laboratório de informática, com computadores com acesso
141

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 2014-2018
a internet, rede wi-fi em todos os ambientes da Faculdade, sistema acadêmico Cordilheira
(Sistema Específico para Área de Recursos Humanos), acesso ao Sistema Acadêmico
Matheus Soluções possibilitando ao discente o acompanhamento do seu desempenho
acadêmico.

9.3. Biblioteca
A Biblioteca é dirigida por profissional devidamente habilitada na área, contratada pela
Mantenedora, tendo como atribuições:
• registrar, catalogar, classificar e conservar o material bibliográfico da Faculdade
IBRATE;
• organizar coleções de referência bibliográfica e mantê-las atualizadas;
• manter serviços de informações e intercâmbios; e
• exercer as demais atribuições previstas em Lei e no Regimento ou que lhe forem
conferidas pela Diretoria.
A biblioteca da Faculdade IBRATE, conta com um amplo espaço físico, com balcão de
atendimento, duas mesas ovais comportando doze lugares, possui também duas cabines
individuais, bem com espaço para grupo de estudos e um sanitário adaptado para portadores
de necessidades especiais.

9.3.1. Biblioteca: serviços e informatização
Para estudos, consultas locais ou empréstimos, horário de funcionamento da
Biblioteca da Faculdade IBRATE é de: terças e quintas-feiras das 08:00 as 21:30 horas e
segundas, quartas e sextas-feiras das 14:00 as 21:30 horas.
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A biblioteca da Instituição conta com uma auxiliar, porém a bibliotecária responsável
devidamente matriculada no Conselho Federal de Biblioteconomia.
É disponibilizado wi fi para que os usuários tenham acesso a internet. O sistema da
Biblioteca é o Sistema Acadêmico Matheus Soluções, no módulo biblioteca. O acesso à
consulta ao acervo é informatizado e pode ser realizado de qualquer lugar através da
internet. Alguns TCC’s e artigos de conclusão de cursos são disponibilizados em PDF para
download através do site da instituição.
9.3.1.1.

Acervo

O acervo é adequado, composto de livros, periódicos (físicos e eletrônicos – estes
últimos disponíveis no site), apostilas, cd’s, dvd’s, TCC’s, Artigos de TCC’s, monografias,
normas técnicas, entre outros, além de acesso ao sistema COMUT, totalizando, até a
presente data 9.409 exemplares.

9.3.1.2.

Plano de Atualização do Acervo

A Faculdade IBRATE conta com uma comissão constituída para seleção e aquisição
do material bibliográfico, composta por sua bibliotecária, coordenadores de cursos,
professores e diretores da Instituição.
As aquisições e/ou atualização do acervo será realizada, após a análise da real
necessidade e de acordo com a disponibilidade financeira da Instituição, a partir de listas
bibliográficas sugeridas pelos envolvidos, verificando-se quantos exemplares deverão ser
adquiridos para suprir as necessidades dos alunos/usuários.
No recebimento de material doado é levado em consideração: o estado físico do
mesmo, a atualização do assunto e se tal material é condizente com o acervo.
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10. PLANO DE ACESSIBILIDADE AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
A Faculdade IBRATE apresenta plenas condições de acesso e garante a
acessibilidade física para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, transtornos de
conduta e altas habilidades/superdotação, conforme disposto na CF/88, Art. 205, 206 e 208,
na NBR 9050/2004, da ABNT, na Lei N.º 10.098/2000, nos Decretos N.º 5.296/2004, N.º
6.949/2009, N.º 7.611/2011 e na Portaria N.º 3.284/2003.
Atenta aos dispostos sobre os requisitos de acessibilidade de pessoas portadoras de
deficiências físicas às dependências de IES, a Mantenedora da IBRATE determinou políticas
que reconhecem as necessidades diversas dos alunos, acomodando os estilos e ritmos de
aprendizagem e assegurando uma educação de qualidade á todos, por meio de
metodologias de ensino apropriadas, arranjos organizacionais e uso de recursos
diversificados. Atenta à sua responsabilidade social, a IBRATE adota políticas para os
portadores de necessidades especiais, conforme legislação em vigor.

10.1.

PLANO

DE

PROMOÇÃO

DE

ACESSIBILIDADE

E

ATENDIMENTO

PRIORITÁRIO
São as seguintes as adaptações, normas e objetivos da Instituição com relação a este
item, de acordo com cada público específico:
a) Para os alunos portadores de deficiência física:
• rampa de acesso principal;
• dentro da IES há uma rampa elevatória automática que permite ao cadeirante chegar
até as salas de aula, coordenação, biblioteca, secretaria, financeiro e laboratório de
informática, assegurando o acesso aos espaços de uso coletivo, para que o deficiente
possa interagir com a comunidade acadêmica;
• banheiro adaptado com barras e espaço para manuseio de cadeira de rodas;
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• na biblioteca existe espaço específico destinado ao portador de necessidades
especiais (cadeirante).
Sem prejuízo as demais dependências da Instituição, outras adequações serão
implementadas conforme orientação, necessidade e disponibilidade de recursos por parte da
Mantenedora.
b) Para os alunos portadores de deficiência visual, a Instituição proporcionará,
em caso de necessidade e conforme a legislação em vigor :
• sala de apoio, disponível do ingresso à conclusão do curso, contendo: • scanner e
impressora Braille acoplada a computador; • gravador e fotocopiadora que amplie
textos; • lupas e réguas de leitura; adotar um plano de aquisição gradual de acervo
bibliográfico em braile e de fitas sonoras para uso didático;
c) Para os alunos portadores de deficiência auditiva, oferecerá em caso de
necessidade e conforme a legislação em vigor::
• intérpretes de língua de sinais, especialmente quando da realização de provas ou
sua revisão, complementando a avaliação expressa em texto escrito ou quando não
tenha expressado o real conhecimento do aluno;
• flexibilidade na correção das provas escritas, valorizando-se o conteúdo semântico;
• materiais de informações aos professores para que se esclareça a especificidade
lingüística dos surdos.
• informações sobre as características essenciais necessárias ao aprendizado dos
portadores de necessidades especiais;
• cursos, seminários ou eventos similares, ministrados por especialistas; • cursos para
o entendimento da linguagem dos sinais, LIBRA;
• disponibilizar monitor para auxiliar os professores e demais exigências constante no
Decreto 5.296/04.
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d) Para a comunidade, a oferta de: • campanhas de sensibilização e de motivação
para a aceitação das diferenças; • parcerias com as corporações profissionais e
com as entidades de classe com o objetivo de ações integradas
Escola/Empresa/Sociedade Civil para o reconhecimento dos direitos dos
portadores de necessidades sociais como Direitos Humanos Universais; •
integração Escola/Empresa para a oferta de estágios profissionais, incluindo
empregos permanentes, com adequadas condições de atuação para os portadores
de necessidades especiais.
e) Para pessoas com Transtorno do Espectro Autista: A Faculdade IBRATE
respeita e defende os direitos da pessoa com transtorno do Espectro Autista. Em
casos de comprovada necessidade, a pessoa com o referido transtorno incluída
nos cursos ofertados pela Instituição, nos termos da lei, terá direito a
acompanhante especializado. A pessoa com o transtorno do espectro autista não
será submetida a tratamento desumano ou degradante, não será privada de sua
liberdade ou do convívio familiar, nem sofrerá discriminação por motivo da
deficiência.
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11. PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO
A mantenedora tem como política estabelecer e tornar viável o planejamento
financeiro para que os recursos econômicos sejam os mínimos necessários, mas suficientes,
para a realização dos objetivos propostos.

11.1.

POLÍTICA FINANCEIR E ORÇAMENTÁRIA

A Mantenedora adota como estratégias de gestão econômico-financeira a promoção de
adequadas condições de funcionamento das atividades da Mantida, prioritariamente aquelas
que dizem respeito ao ensino, colocando à disposição os bens imóveis, móveis e
equipamentos necessários e assegurando-lhe os suficientes recursos financeiros de custeio.
A Mantenedora realiza as gestões orçamentária, patrimonial e financeira Faculdade IBRATE,
delegando-as, no todo ou em parte, aos membros da Diretoria e aprovando as decisões dos
Órgãos Colegiados que importem em aumento de despesas ou custos, previstos ou não, no
plano orçamentário.
Com o objetivo de viabilizar as ações acadêmicas, a Instituição elaborou o planejamento
econômico-financeiro a partir dos seguintes indicadores:
•

desempenho econômico-financeiro da Instituição;

•

análise do comportamento do mercado financeiro;

•

análise dos preços dos serviços educacionais nas outras instituições da região;

•

levantamento dos custos operacionais e dos investimentos necessários ao

cumprimento do plano de expansão, implantação e/ou melhorias e consolidação dos cursos
de graduação e programas de pós-graduação, das atividades de pesquisa/iniciação científica
e extensão;
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•

Ampliação e melhoria do acervo da biblioteca;

•

Ampliação e atualização tecnológica de equipamentos e aparelhos para os

laboratórios e serviços técnicos, sobretudo, recursos de computação e informática;
•

Implementação e consolidação do processo de avaliação institucional;

• Contínua adequação da infra-estrutura física aos requisitos de acessibilidade a pessoas
portadoras de necessidades especiais.

11.2.

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

O orçamento de investimento deverá ser elaborado pela Diretoria, discriminando os
valores por projeto e por mês, considerando os valores previstos e atualizados em seu
respectivo planejamento financeiro durante a vigência do PDI – 2014-2018.
Os investimentos são aplicações de recursos em empreendimentos e/ou melhorias
que beneficiarão exercícios futuros, por exemplo:, reformas, melhorias acadêmicas e
estruturais, aquisições de imóveis, parcerias com novas IES, entre outras
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11.2.1.

O quadro a seguir, demonstra o resumo do planejamento

econômico-financeiro durante a vigência do PDI.
Demonstrativo de Receita e Despesas
(Valores aproximados)
2014

2015

2016

2017

2018

Mensalidades

722.785,52

755.310,87

789.299,86

824.818,36

861.935,18

Bolsas

(7.477,09)

(7.813,56)

(8.165,17)

(8.532,60)

(8.916,57)

Diversos

11.963,35

12.501,70

13.064,27

13.652,17

14.266,51

Inadimplência

(2.367,75)

(2.474,29)

(2.585,64)

(2.701,99)

(2.823,58)

Serviços

10.966,40

11.459,89

11.975,58

12.514,49

13.077,64

Taxas

8.972,51

9.376,27

9.798,21

10.239,12

10.699,89

Receita

744.842,94

778.360,88

813.387,12

849.989,54

888.239,07

Acervo Bibliográfico

(7.227,86)

(7.553,11)

(7.893,00)

(8.248,18)

(8.619,35)

Aluguel

(29.908,37)

(31.254,24)

(32.660,68)

(34.130,41)

(35.666,28)

Desp. Adm.

(90.971,28)

(95.064,99)

(99.342,91)

(103.813,34)

(108.484,95)

Encargos

(77.263,28)

(80.740,13)

(84.373,43)

(88.170,24)

(92.137,90)

(2.492,36)

(2.604,52)

(2.721,72)

(2.844,20)

(2.972,19)

Eventos

(18.692,73)

(19.533,90)

(20.412,93)

21.331,51)

(22.291,43)

Manutenção

(5.358,58)

(5.599,72)

(5.851,71)

(6.115,03)

(6.390,21)

Mobiliário

(1.246,18)

(1.302,26)

(1.360,86)

(1.422,10)

(1.486,10

Pgtº Pessoal Adm

(88.478,92)

(92.460,47)

(96.621,19)

(100.969,14)

(105.512,75)

Pgtº Professores

(293.849,70)

(307.072,94)

(320.891,22)

(335.331,32)

(350.421,23)

(4.112,40)

(4.297,46)

(4.490,84)

(4.692,93)

(4.904,11)

(4.361.64)

(4.557,91)

(4.763,02)

(4.977,35)

(5.201,33)

Eqt

os

Pesquisa e
Extensão
Treinamento
Técnico
Administrativo e
Capacitação
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Docente
Despesa

(623.963,30)

(652.041,64)

(681.383,54)

(712.045,78)

(744.087,84)

Lucro/Prejuízo

120.879,65

126.319,23

132.003,60

137.943,76

144.151,23

Após a elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional o grande desafio que se
coloca é o da sua implementação, ou seja, da transformação da visão e idéias em realidade
palpável. A consolidação da Visão entre os clientes internos e externos exige a criação de
um conjunto objetivo, ordenado e sistemático de ações práticas em busca de resultados.

150

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 2014-2018

III.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

BRASIL. Portaria nº 40, de 12 de dezembro de 2007.
Institui o e-MEC, sistema eletrônico de fluxo de trabalho e gerenciamento de informações
relativas aos processos de regulação da educação superior no sistema federal de educação.
Brasília,

Ministério

da

Educação.

Brasília-DF,

2007.

Disponível

em

http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/pces239_09.pdf.

______. Planalto. Decreto 5.773, de 09 de maio de 2006.
Dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação de instituições de
educação superior e cursos superiores de graduação e seqüenciais no sistema federal de
ensino.

Ministério

da

Educação.

Brasília-DF,

2006.

Disponível

em:

http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/.../decreton57731.pdf.

______. Planalto. Lei Nº 10.861, de quatorze de abril de 2004.
Institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES. Ministério da
Educação. Brasília-DF, 2004. Disponível em:

______. Planalto. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
Dispõe sobre as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília, Ministério da Educação.
Brasília- DF, 1996.

151

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 2014-2018

152

