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1. APRESENTAÇÃO 
 
O Projeto Pedagógico Institucional - PPI é um processo de mudança e antecipação do futuro, que 

estabelece princípios, diretrizes e planos de ação para melhor organizar, sistematizar e avaliar as 

atividades desenvolvidas pela instituição como um todo. 

O documento não é definitivo, uma vez que a educação é transitória e deve estar condizentes com os 

interesses sociais, ainda estará sujeita a ações evidentemente planejadas e compartilhadas, 

envolvendo todos os segmentos da comunidade acadêmica e da sociedade civil de modo unilateral, 

observando seus valores, concepções, princípios e crenças.  

Este Projeto Pedagógico Institucional da Faculdade Cidade de Coromandel - PPI 2021-2025, define os 

rumos da instituição na forma de objetivos, metas e programas, a partir de princípios norteadores da 

política institucional para o período em pauta. 

O Projeto funda-se nas dimensões legal, histórica, política e pedagógica da instituição. Considera suas 

características de instituição privada de ensino  superior consolidada, com uma trajetória histórica que 

embora recente com pouco mais de uma década propõe o desenvolvimento da comunidade local e 

regional com a formação de profissionais comprometidos com as diferentes áreas do conhecimento e 

das ciências com consciência política e social para o desenvolvimento do meio ao qual está inserido e 

ainda o progresso de nosso país, não deixando em nenhum momento a formação humanística e o 

princípio da equidade como componentes fundamentais para a formação do profissional que ora 

necessita e almeja nossa sociedade.  

 
2.  INTRODUÇÃO 

 

A Associação Educacional de Coromandel – AEC, que mantém os cursos de Letras, Pedagogia, 

Psicologia, Administração, Educação Física Licenciatura e Bacharelado, Engenharia Agronômica, 

Medicina Veterinária, Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciências 

Contábeis, Superior de Tecnologia em Gestão Comercial. 

O objetivo da instituição não é apenas formar profissionais e especialistas de nível superior nos 

campos de sua abrangência, mas também estimular as atividades de pesquisa, a capacitação e a 

competência técnica na sua atuação junto à comunidade. 
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O Projeto Pedagógico Institucional da Faculdade Cidade de Coromandel, que ora apresentamos, está 

estruturado de modo a permitir uma postura que contemple essa nova realidade político-educacional. 

Embasado no tratamento epistemológico dos conteúdos e no acompanhamento de todas as atividades 

das áreas de conhecimento da Instituição, sempre compatíveis com os seus objetivos, com os 

princípios e as condições de desenvolvimento da instituição. 

Este projeto configura-se como um instrumento norteador das ações a serem adotadas, como um 

plano estratégico, que deve ser entendido como uma projeção, que enraíza nas políticas e práticas 

vigentes na instituição, aprimora sua organicidade, sistematização e flexibilidade, superando o seu 

grau de qualidade, ao mesmo tempo, que interage com a sociedade isso significa que a Instituição não 

está apenas cobrindo a demanda de mercado, mas buscando intervir na realidade, procurando 

modificá-la, realizando ações que beneficiem a sociedade com que interage. 

Para isso, é fundamental que a instituição estabeleça expectativas quanto ao perfil dos egressos de 

seus cursos. Um discente que ingressa na Instituição, ao final de sua trajetória deverá ser capaz de 

um envolvimento importante no quadro de mudanças sociais, tendo em vista a construção de 

competências e habilidades a serem construídas ao longo de sua formação. Ele deverá: 

I. Adquirir sólida formação técnico-profissional, pautada por princípios ético- políticos e 

técnico-científicos voltados para a complexidade das relações e das demandas humanas e 

sociais; 

II. Ter capacidade de utilizar os conhecimentos científicos e tecnológicos existentes e 

disponíveis e de produzir novos conhecimentos, deles derivados em condutas pessoais e 

profissionais responsáveis, justas e éticas; 

III. Ter disponibilidade e competência para o exercício da interdisciplinaridade e para a 

atuação em equipes multiprofissionais, resguardada a autonomia profissional; 

IV. Ser capaz de compreender a profissão como uma ferramenta de inserção e intervenção 

na sociedade globalizada, tendo por base a comunidade regional; 

V. Ser capaz de entender que a formação profissional é um processo contínuo de 

construção de competências que demanda aperfeiçoamento e atualização permanentes; 

VI. Ser capaz de auto-avaliar-se tendo em vista o aprimoramento de seu 

autoconhecimento e das suas relações interpessoais; 
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VII. Ser capaz de utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos para 

adquirir e construir conhecimentos para atuar de forma crítica e criativa, com vistas à 

identificação e resolução de problemas. 

Estas características refletem no entendimento de que a formação acadêmica deve não apenas dar 

condições para que o aluno possa exercer uma profissão, tendo um desempenho satisfatório, mas ir 

além disso. A formação acadêmica, independente das áreas de atuação, deve dar ao discente a 

capacidade de identificar problemas relevantes à sua volta, avaliar diferentes posições quanto a 

esses problemas, conduzir de modo consciente e atuar junto à sociedade. Fazer jus ao diploma de 

ensino superior é uma forma de defender interesses próprios, mas é, antes de tudo, poder contribuir 

para resolver problemas que dizem respeito à sociedade como todo. 

 

3. HISTÓRICO DA IES 
 

A Faculdade Cidade de Coromandel (FCC) é um estabelecimento de ensino superior. Mantido pela 

Associação Educacional de Coromandel, CNPJ nº 03.327.571/0001-23, pessoa jurídica de direito 

privado, sem fins lucrativos, com sede na Avenida Adolfo Timóteo da Silva, 433, Brasil Novo, no 

Município de Coromandel - MG, CEP: 38550-000, Estado de Minas Gerais, com seu estatuto registrado 

no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas – Comarca de Coromandel, no livro nº 384, Páginas nº 

084, em 17 de fevereiro de 1999. O funcionamento da IES foi autorizado pela portaria nº 2.076, de 21 

de dezembro de 2000, com publicação no Diário Oficial da União em 26 de dezembro de 2000 como 

Instituição de Ensino Superior dedicada à graduação, pós-graduação, pesquisa, extensão, cursos 

sequenciais, tecnológicos, à distância. 

O início das atividades da IES ocorreu no ano de 2001 com a aprovação pelo DEPES/SESu/ MEC, dos 

cursos de Bacharelado em Administração, Licenciatura em Educação Física, Licenciatura em Letras e 

Pedagogia, com habilitações em Orientação Educacional e Supervisão Escolar, com início em 2002, 

com portaria de reconhecimento. Em 2004 iniciou-se o curso de Enfermagem, buscando atender a 

demanda da região. Em 2006 iniciaram-se os cursos de Pós Graduação. No ano de 2012 iniciou-se o 

Curso de Bacharel em Engenharia Agronômica, contribuindo na formação de profissionais com atuação 

na área do Agronegócio. Em 2014 foi aprovado o curso Superior de Tecnólogo em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas visando utilização modernas ferramentas computacionais, bem como 
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métodos e técnicas avançadas para projetos aplicados durante todo o ciclo de desenvolvimento de 

sistemas e em 2014 também foi aprovado o curso de Bacharel em Medicina Veterinária que apresenta 

habilidades para desenvolver ações no âmbito de seus campos específicos de atuação em saúde 

animal, clínica e cirurgia veterinária; saneamento e Medicina Veterinária preventiva; saúde pública e 

inspeção e tecnologia de produtos de origem animal; zootecnia, produção e reprodução animal; 

ecologia e proteção ao meio ambiente. Em  2016 o curso  de Psicologia bacharelado que almeja  a 

formação de profissionais que irão trabalhar com competências e habilidades para o exercício do 

profissional da psicologia em diferentes contextos. Em novembro de 2.016 foi autorizado o curso de 

Ciências Contábeis, que veio para acrescentar o campo de contabilidade em nossa região. E em 2020 o 

curso de Tecnologia em Gestão Comercial, que almeja capacitar você para trabalhar nos setores de 

comércio e serviços, nos modelos de atacado e varejo, sendo responsável por cuidar do planejamento 

econômico, financeiro e tributário desse tipo de negócio. Todos estes cursos foram estruturados de 

acordo com a Portaria de Recredenciamento nº. 2.106 de 05/12/2019, Publicado no Diário Oficial da 

União nº. 236 de 06/12/2019 e conforme a Parecer 289/19 processo e-MEC nº 201710864 , Resolução 

CNE/CES nº 01, de 03 de Abril de 2011 e as diretrizes pertinentes a cada curso.  

O Plano de Desenvolvimento Institucional atende às exigências do Sistema Federal de Ensino contido 

na Lei 9.394 e no Decreto 3.860/2001, como também fixa base para as ações planejadas pela 

instituição, subsidiando cada vez mais novas práticas que venham suprir as carências profissionais e 

mercadológicas da região onde se insere a IES. 

 

4. MISSÃO, VISÃO E VALORES 
 

A Faculdade Cidade de Coromandel tem como missão: “Formar profissionais que contribuam para o 

desenvolvimento sustentável da região na qual está inserida, através de uma proposta 

filosoficamente transformadora e libertária, atuando de forma solidária e efetiva garantindo a 

universalização e a equidade na prestação de serviços visando à busca constante da excelência 

educacional”. 

Para tanto se propõe a: 

1º. Ser uma instituição moderna, prestadora de serviços educacionais com 

qualidade na área da educação superior; 
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2º. Ser referência para a sociedade, dentro de suas especificidades, garantindo a 

satisfação de sua clientela escolar, das famílias e de seus funcionários; 

3º. Atuar solidária e efetivamente para a promoção e desenvolvimento integral da 

pessoa humana e da sociedade, por meio de geração e comunhão do saber, buscando crescer 

com confiabilidade, resolubilidade e ética; 

4º. Ter compromisso com a qualidade do ensino, com os valores éticos, sociais e 

profissionais, na busca da verdade e da realização de todos; 

5º. Promover a educação superior, em todos os níveis, pelo aprimoramento da 

relação ensino aprendizagem e da prestação de serviços à sociedade, visando a preparação de 

profissionais capacitados e competentes, tendo como objetivo final a transformação social; 

6º. Ser promotora do desenvolvimento da região e da melhoria de qualidade de vida 

da população local e adjacente através da educação. 

7º. Ser fomentadora de atividades de extensão e de pesquisa tendo como base a 

transversalidade nos seus cursos, potencializando desta forma projetos de responsabilidade 

social. 

 

4.1. Visão 
 

A visão da Faculdade Cidade de Coromandel é de um  ensino superior de qualidade pautado no ensino 

e responsabilidade social, na formação humana e profissional de nossos alunos, buscando explicitar 

como se dá o processo de aprendizagem de uma forma dinâmica e com vista a priorizar a teoria e a 

prática através de técnicas e métodos de ensino mais efetivos para promover a aprendizagem 

significativa, fixando-se nos objetivos de aprendizagem importantes para os alunos e na metodologia 

de avaliação do discente que de maneira formativa contribua para novas retomadas da aprendizagem, 

resignificando os conhecimentos necessários a esses futuros profissionais. 

Em suma, a Faculdade Cidade de Coromandel, buscou uma visão generalista da sociedade 

contemporânea, contemplando questões colocadas pela atualidade, elemento importante para a 

tomada de posição, face aos desafios profissionais que ora se apresentam e ao mesmo tempo oferece 

uma formação amplificada tanto no que tange a teoria quanto a prática formando profissionais que 

realmente façam a diferença e exerçam com amplitude suas funções. 



   

 

 
9

 

4.2. Vocação 
 

A vocação da instituição é o ensino superior em todas suas instâncias, isto é, a graduação e a pós-

graduação, buscando o aprimoramento de sua comunidade acadêmica e, por extensão, da própria 

comunidade que a acolhe. Além do ensino superior, a instituição mantém uma escola de educação 

infantil e ensino fundamental, como forma de otimização de seus cursos na área do magistério, 

servindo-lhe de prática e capacitação dos profissionais de educação formados pela instituição. 

Solidariamente com outras instituições também se vocaciona a produzir conhecimentos que poderão 

garantir os meios para se atingir o desenvolvimento sustentável da região e do país. 

 

4.3. Valores 
 

A Faculdade Cidade de Coromandel pauta-se nos valores abaixo elencados, considerados básicos para 

o acompanhamento da Missão e Visão institucional: 

I. Ética - É opinião institucional que a ética deve ser o preceito básico em toda prática humana, 

por isso, a coloca como valor primordial em sua constituição; 

II. Conhecimento - Como instituição Educacional é justo que como alicerce a instituição paute-se 

pela busca do conhecimento, sua ampliação e disseminação, tendo como norte a transversalidade 

em seus cursos, potencializando desta forma as atividades de extensão e pesquisa; 

III. Cidadania - Esta vem como consequência natural das duas primeiras, pois o cidadão que tenha 

inserido em sua vida a ética e o conhecimento, naturalmente se vê impelido para tornar-se um 

sujeito responsável e atuante em seu grupo social;  

IV. Equidade - como princípio inclusivo, vendo a educação enquanto direito de todos usa adequar 

as questões pedagógica e físicas de modo a possibilitar acessibilidade de todos e qualquer um ao 

ensino superior.  

V. Difusora - princípio essencial que garante a ampliação e incentivo das atividades de extensão e 

pesquisa promovendo desta forma ações de responsabilidade social. 

 
Estes são os principais valores que impelem a Faculdade Cidade de Coromandel, através dos quais 

outros se configuram, tendo como consequência a solidariedade, a responsabilidade, a 
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competitividade, a cultura empreendedora, a cooperação e o respeito à diversidade.  

 

5. OBJETIVOS DA IES 
 

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

reflexivo; 

b) Formar diplomados com experiências transversais em seus conteúdos, nas diferentes áreas de 

conhecimento, aptos para a inserção em setores profissionais e para a participação no 

desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua;  

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

ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o 

entendimento do homem e do meio em que vive; 

d) Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem 

patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de outras 

formas de comunicação;  

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

correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa 

estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração;  

f) Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e 

regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de 

reciprocidade;  

g) Promover a extensão, por meio de projetos de responsabilidade social, aberta à participação da 

população, visando a difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e das 

pesquisas científica e tecnológica geradas na instituição.  

h) Consolidar (manter) a qualidade e expandir a oferta de novos cursos de graduação. 

i) Promover a Extensão, aberta à participação da população, visando a difusão das 

conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e 

tecnológica geradas na IES. 

j) Proporcionar práticas de conservação do meio ambiente e fomentar ações nesse 

âmbito. 
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k) Ampliar e diversificar as atividades de ensino na Faculdade Cidade de Coromandel, em 

níveis de graduação, de pós-graduação e extensão.  

l) Analisar, debater e propor projetos e ações que venham a contribuir com o 

desenvolvimento local e regional. 

m) Integrar as ações de Pesquisa e Pós-graduação com a Responsabilidade Social. 

n) Implantação de novos cursos de graduação, tecnólogos, de Pós-graduação e  Extensão. 

 

6. PRINCÍPIOS FILOSÓFICOS E TEÓRICO-METODOLÓGICOS GERAIS QUE 
NORTEIAM AS PRÁTICAS ACADÊMICAS DA INSTITUIÇÃO 

 

A Faculdade Cidade de Coromandel fomentar os saberes na busca de oferecer uma formação humana 

omnilateral e tal característica é hoje fundamental para o mercado de trabalho. Tomando como 

premissa que o profissional que tiver uma formação unilateral estará melhor posicionado no mercado 

de trabalho atuando de maneira técnico - científico , adaptável conseguindo lidar com fatos e 

situações problemas, sabendo empreender, enxergar além do cotidiano, solucionar problemas com 

habilidade e criatividade, a sim como lidar com pessoas, com equipe de trabalho tendo habilidades 

científicas e de conhecimento, operacionais e tecnológicas e ainda sociais, pessoais e afetivas, torna-se 

esse o empenho formativo desta instituição. 

Para complementar os princípios filosóficos e metodológicos da instituição adota-se como 

complementares à sua política de ensino, as seguintes dimensões e princípios que reforçam a sua 

função social e o seu papel como instituição educacional: 

a) Dimensão Sócio Política 

A educação deverá contribuir para a formação de um cidadão imbuído de valores éticos e da liberdade 

de criação e apropriação do conhecimento, com ampla competência técnica aliada ao conhecimento 

científico que no contexto social ao qual se insere, seja humanamente e profissionalmente 

comprometido com a construção de uma sociedade mais justa e solidária. 

b) Dimensão Pedagógica 

A ação pedagógica está presente em todas as diretrizes e ações da IES sempre visando caracterizar o 

ensino e o apoio à comunidade como forma de transformação social e engrandecimento acadêmico. O 
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projeto pedagógico de cada curso consolida-se na formação técnico - cientifica do aluno bem como da 

sua formação humanística possibilitando ao mesmo a reflexão construtiva dos saberes e a aplicação 

destes saberes em beneficio à comunidade.  

c) Dimensão Administrativa 

A organização e a gestão da Faculdade Cidade de Coromandel fica a cargo da direção geral a qual em 

parceria com a CPA, coordenação acadêmica e coordenações de cursos e demais áreas a que se 

destina o ensino, administra de forma ética e comprometida as ações a serem realizadas pela IES, 

delimitando sempre metas e novos objetivos com a busca constante da qualidade da educação 

ministrada.  

Tendo por finalidade atuar no âmbito do Ensino, Pesquisa, Iniciação Científica e Extensão, 

particularmente nos campos de interesse regional nos quais visará em especial, colaborar na 

solução de problemas básicos do desenvolvimento econômico e do bem-estar da região. Tem ainda 

como objetivo contribuir para a elevação cultural-técnica e científica da comunidade regional 

desenvolvendo atividades de ensino, pesquisa e extensão, principalmente pioneiras e de efeitos 

multiplicativos, para melhor expandir os benefícios à região.  

 Na geração de estágios não obrigatórios inserindo os alunos no mercado de trabalho 

consolidando o conhecimento científico na prática.   

 Credenciamento ao FIES, em que permite que a maioria dos alunos financiem seus 

estudos. 

 Na adesão ao PROUNI (Programa Universidade para Todos), pois disponibiliza vagas para 

que os alunos carentes possam ingressar e concluir seus estudos. 

 Projeto Bolsa de Estudos com descontos e parcerias motivando a educação superior e 

abrangendo a oportunidade dela a toda comunidade inclusive com desconto nas 

mensalidades. 

 É uma instituição preocupada com a Inclusão Social e procura cobrar mensalidades 

acessíveis ao nível salarial da cidade e região. 

 Projetos intitucionais como o FAS com facilidade para o pagamento das mensalidades. 

 

7. DIRETRIZES PEDAGÓGICAS 
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A FCC define as seguintes diretrizes pedagógicas gerais, que conduzem à elaboração dos projetos dos 

cursos e programas que ofertar: 

I. Currículos de cursos atendendo as Diretrizes Curriculares Nacionais e planos de ensino, 

propiciando a integração simultânea entre teoria e prática, privilegiando a iniciação científica, a 

extensão e as ações comunitárias; 

II. Metodologias de ensino criativas e inovadoras que promovam o desenvolvimento de 

competências e habilidades requeridas na formação integral do educando e na sua formação para 

o trabalho, nas diversas carreiras de nível superior. 

III. A estrutura curricular dos cursos, na qual devem ser contemplados aspectos como a 

interdisciplinaridade, interação das atividades pedagógicas, de modo a assegurar a diversidade de 

conhecimento, bem como superar a fragmentação do ensino, objetivando a formação integral do 

estudante. Para tanto, é fundamental o estímulo a práticas de reciprocidade e de troca, em 

diferentes áreas do saber em uma perspectiva interdisciplinar, tanto para a análise e solução de 

problemas de modo mais abrangente e multidimensional;  

IV. A inserção de Libras e de temas transversais, sobretudo aqueles relacionados à Educação 

Ambiental, à Educação em Direitos Humanos, ao Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 

Indígena, garantindo-se, dessa forma, a convivência com diferenças sociais, intelectuais e 

culturais. Além desses temas, a inclusão obrigatória de atividade pedagógica as metodologias de 

ensino e aprendizagem nas quais devem ser ressaltadas, além dos métodos tradicionais, as 

metodologias ativas de aprendizagem;  

V. Incorporação de avanços tecnológicos, promovendo a exploração de possibilidades 

pedagógicas geradas pelo uso da tecnologia na educação. O Moodle, ambiente virtual de 

aprendizagem, usado pela FCC, é configurado para garantir a oferta dessas atividades, 

possibilitando ao estudante o acesso às ferramentas necessárias para a realização das atividades 

propostas e para se criar uma cultura relacionada ao uso das tecnologias. Professores, 

pesquisadores, alunos e corpo administrativo podem utilizar os laboratórios de informática 

instalados na instituição, com a maioria de computadores conectados à Internet, possibilitando 

que seus arquivos pessoais sejam mantidos em servidores de arquivos em rede.   
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VI. A articulação entre teoria e prática, compreendida como um princípio de aprendizagem que 

possibilite que o estudante seja capaz de aplicar os conteúdos aprendidos em situações reais, com 

autonomia. Nesse sentido, é previsto o estágio curricular supervisionado, obrigatório ou não 

obrigatório, atividade considerada como dimensão indissociável do processo de formação do 

estudante, assegurada pela relação entre docente e discente na orientação de estágio, pela 

articulação com o manual de estágio da instituição e pelo intercâmbio entre as unidades 

acadêmicas e os espaços do mercado de trabalho;  

VII. A flexibilidade, permitindo maior dinamismo nos cursos, podendo ser garantida por 

atividades de extensão, que contribuam para uma formação de caráter humanista, expressando 

responsabilidade e compromisso social com as demandas da sociedade; de pesquisa, realizadas 

por meio de iniciação científica.  

VIII. As atividades acadêmico-científico-culturais ou atividades complementares, 

componente curricular obrigatório, com o objetivo de estimular a prática acadêmica e de estudos 

independentes, transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, possibilitando o reconhecimento 

de habilidades e competências do estudante, inclusive as adquiridas fora do ambiente escolar;  

IX. O trabalho de conclusão de curso, como síntese de integração de conhecimentos, 

competências e habilidades adquiridas no curso pelo estudante, desenvolvido mediante 

orientação e avaliação;  

X. O processo de avaliação de ensino e de aprendizagem, no qual deve ser assegurado que “a 

avaliação discente deverá dar lugar a uma avaliação processual e contínua (...)”. Nos processos de 

ensino e de aprendizagem devem ser considerados os elementos constitutivos desses processos, 

tais como: atividades curriculares, metodologias, relação professor-estudante, instrumentos e 

tempos avaliativos, respondendo às particularidades de cada componente curricular (pesquisa, 

aulas teóricas, práticas, laboratórios, trabalhos cooperativos, estágios, seminários, aulas 

integradas, entre outros). 

 

8. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

8.1. INOVAÇÕES CONSIDERADAS SIGNIFICATIVAS, ESPECIALMENTE QUANTO À 

FLEXIBILIDADE DOS COMPONENTES CURRICULARES 
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As práticas pedagógicas são todas as situações que se criam entre docentes, discentes, instituição, 

mundo produtivo e sociedade, a fim de atingir a apropriação e a transferência dos saberes nas suas 

relações, buscando o desenvolvimento de uma sociedade ávida de conhecimento. 

Elas devem estimular a construção do conhecimento por meio da utilização da interdisciplinaridade no 

desenvolvimento de projetos. A instituição incitará o potencial dos professores e coordenadores nessa 

reformulação periódica, visto que esses possuem conhecimento e experiência profissional da área, 

antes do início dos períodos letivos, visando uma maior integração entre os docentes e articulando a 

interdisciplinaridade nas disciplinas propostas e, durante o curso, para dar continuidade ao processo 

de integração.  

Sendo assim, as orientações pedagógicas para a obtenção da efetiva qualidade do processo de ensino-

aprendizagem no âmbito das salas de aulas, se caracterizam por: 

a) Aulas expositivas e dialógicas, articulando-se sempre que possível com outras práticas, tais 

como: resolução de problemas, aulas de laboratório, atividades acadêmicas complementares, 

atividades de pesquisa bibliográfica, visitas técnicas e outras ações relacionadas; 

b) Aulas práticas em laboratórios de informática, como ações imprescindíveis ao processo de 

experimentação. 

c) Avaliação do aproveitamento dos alunos, realizada através da demonstração da compreensão 

dos processos observados, por meio de relatórios escritos, exposições individuais ou em grupo, 

workshops e painel de debates; 

d) Desenvolvimento de projeto interdisciplinar ao longo de um período, podendo ser executado 

individualmente e/ou em grupo; 

e) Desenvolvimento de projetos, concorrendo para a aproximação do acadêmico com a realidade 

situacional; 

f) Exercício da ação docente facilitadora e reguladora do processo ensino-aprendizagem, 

caracterizada pelo diálogo, pela suscitação da participação discente, visto que o professor não é o 

único repositório do saber; 

g) Realização de atividades complementares tais como, seminários, mini oficinas, painel 

integrado, conferências, jornada acadêmica, etc.; 
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h) Resolução de problemas reais por meio de proposição de questões vivenciadas, objetivando 

que o aluno relacione-as à teoria;  

i) Visitas técnicas, para oportunizar a contextualização de conceitos e conhecimentos adquiridos. 

Contudo, a FCC também adota como prática pedagógica a vivência do aluno, conciliada aos conteúdos 

abordados em sala. Tal experiência, trazida pelos alunos, requer do professor uma constante inovação 

nas metodologias de ensino. 

A prática de ensino desenvolvida em sala de aula, por mais diversificada que seja, deve privilegiar o 

princípio de que a aquisição do conhecimento é um processo a ser compreendido como decorrência 

das trocas que o discente estabelece na interação com o seu meio social, profissional e cultural, 

cabendo ao professor ser o mediador desse processo, articulando as trocas, tendo em vista o 

desenvolvimento do senso crítico dos conteúdos. Dentro dessa perspectiva, podemos levar em 

consideração alguns quesitos importantes para nortear o trabalho do professor: 

 Assegurar ao professor a autonomia no seu trabalho, privilegiando o diálogo; 

 Favorecer a autonomia de aprendizagem, visando não apenas ao aprender a fazer, mas, 

sobretudo, ao “aprender a aprender"; 

 Propiciar ao discente o desenvolvimento das competências e habilidades necessárias para o 

seu bom desempenho e para a sua colocação no mercado de trabalho; 

 Propiciar condições para que sejam desenvolvidas atividades em equipes, simulações, 

estágios, seminários, pesquisas, projetos de extensão entre outros; 

 Realizar uma sondagem das experiências dos discentes, de forma que ele possa ter um perfil 

da turma. 

 

 
8.2. OPORTUNIDADES DIFERENCIADAS DE INTEGRALIZAÇÃO CURRICULAR 

 

Para aqueles alunos que tenham aproveitamento extraordinário nos estudos, demonstrado por 

meio de provas e outros instrumentos, a pedido do interessado, poderá este ter abreviada a 

duração de seu curso, de acordo com a legislação. 

Para integralização dos cursos, serão oferecidas, respeitando-se os projetos pedagógicos da IES, 

oportunidades diferenciadas como: aproveitamento de cursos feitos em outras instituições e de 
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cursos feitos à distância. 

 

8.3. PRÁTICAS PROFISSIONAIS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

Os princípios e normas que regem o estágio encontram-se no Regulamento de Estágio da 

instituição. 

Com relação às Atividades Complementares, as mesmas fortalecerão o desenvolvimento do tripé 

ensino-pesquisa-extensão e, sendo um componente do curso, terão uma carga horária conforme o 

Projeto Pedagógico do Curso e deverão ser somadas ao currículo do curso, podendo ser iniciadas a 

partir do primeiro semestre. Além de complementar o currículo do curso, o discente deverá 

enriquecê-lo, participando de atividades como: 

a) Atividades Complementares realizadas através de cursos, palestras, seminários, 

congressos, conferências, oficinas, visitas técnicas, estágios obrigatórios e não obrigatórios, 

promoção de estudos de casos e outras atividades oferecidas pela instituição ou instituições 

parceiras em entidades educacionais, estudantis ou profissionais, públicas ou privadas, 

reconhecidas pela instituição. Tais atividades devem ser adequadas à formação complementar 

do aluno. Considera-se a participação do aluno, na forma passiva ou ativa, ou seja, na condição 

de participante, palestrante ou apresentador. 

b) Atividades Complementares de pesquisa, publicações e monitoria, poderão ser 

desenvolvidas sob a forma de pesquisa, teórica e/ou prática, a fim de que os alunos possam 

visualizar o conteúdo do curso em sua projeção social real, com a finalidade de que a 

formação acadêmica não esteja dirigida apenas à aplicação e interpretação do conhecimento, 

mas que sejam formados para também construí-lo. 

Nesse caso, também os alunos ajustarão com os docentes o objeto da pesquisa teórica e/ou 

prática, as condições de sua realização, a avaliação e o registro. As Atividades Complementares 

incluem projetos envolvendo implementação prática, pesquisa teórica, oficinas, formação de 

grupos de estudo e grupos de interesse com produção intelectual ou projeto com implementação 

real. Os docentes atestarão a atividade realizada e as Coordenações de Cursos ou Coordenação de 

Estágio definirão sobre a validade dos documentos apresentados pelos alunos. 
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Atividades Complementares sob a forma comunitária poderão ser efetivadas pelas instituição na 

modalidade de extensão, que consiste na prestação de serviços em questões ligadas à cidadania, 

família, saúde, educação, serviços sociais, políticas de meio ambiente, cultura, direitos humanos, 

étnicos raciais e de gênero, desenvolvimento econômico e inclusão/acessibilidade, a fim de que 

os alunos experimentem a função social do conhecimento produzido. Os alunos poderão 

participar dessas atividades, conforme orientação específica do curso, que programará, 

coordenará e controlará o cumprimento das mesmas. 

Ao desenvolver atividades dessa natureza, o discente amplia seus horizontes cognitivos e 

participam da vida social, proporcionando a valorização da própria formação curricular, 

integrando-se melhor à sociedade, ao mesmo tempo em que leva a esta os benefícios da ação da 

instituição de ensino. Ao ter opções, o discente participa de forma democrática da escolha de 

atividades compatíveis a suas habilidades e aptidões, tornando a complementação de seu 

currículo um ato produtivo, criativo e de natureza contextual. Ao mesmo tempo em que estuda, 

exercita sua cidadania, enquanto a faculdade, por meio da ação acadêmica, fortalece seus 

compromissos sociais. 

As Atividades Complementares, componente curricular obrigatório, por outro lado, serão um 

espaço curricular propício ao desenvolvimento da interdisciplinaridade e ao atendimento das 

individualidades do educando. 

Os cursos da Instituição buscam vincular teoria e prática, de modo que a formação profissional 

seja perpassada por essa relação de unidade, sendo esta uma das principais matrizes orientadoras 

dos projetos pedagógicos. 

Para concretizar a interação teoria/prática, necessária à formação profissional, os cursos utilizam-

se de parcerias com instituições e empresas, espaços para observação e vivências teórico-práticas, 

interdisciplinares, contribuindo para a formação do acadêmico e para o desenvolvimento das 

atividades curriculares. 

Assim, os objetivos gerais das atividades complementares são os de flexibilizar o currículo 

obrigatório, aproximar o acadêmico da realidade social e profissional, e propiciar-lhe a 

possibilidade de aprofundamento temático e interdisciplinar, promovendo a integração entre a 

Faculdade e a sociedade, por meio da participação do estudante em atividades que visem à 
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formação profissional e para a cidadania. 

 

9. ESTÁGIO E TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) 
 

O Estágio Supervisionado caracterizado como Núcleo Prático Profissionalizante, possui um professor 

responsável, que acompanha um grupo de alunos orientando-os, ensinando-os e supervisionando-os 

no exercício e prática da sua profissão. A esses professores daremos a denominação de Supervisores 

de Estágio. 

As atividades desenvolvidas nas áreas de estágio recebem sua fundamentação teórica de forma 

sistematizada, em atividades teóricas-práticas, de ensino e pesquisa, culminando com o exercício 

discente, supervisionado pelo docente da instituição também chamado de preceptor, que avalia o 

formando nos diversos cursos de graduação da IES e em seus locais de estágio. Reuniões periódicas 

entre os professores supervisores e estagiários deverão ser realizadas conforme princípios do núcleo 

acadêmico que consta em regimento.  

O Estágio não obrigatório é o estágio que pode ser realizado pelo aluno, mas não é componente 

obrigatório da matriz curricular ou está em períodos fora dos definidos como Estágio obrigatório. 

As horas cumpridas neste estágio não são computadas para o estágio obrigatório e nem para a 

integralização do curso, sendo que as atividades realizadas devem ser compatíveis com aquelas 

previstas na legislação e nas diretrizes formativas do curso. 

O estágio não obrigatório deve ser realizado nas áreas de formação do estudante e em consonância 

com o perfil profissional descrito no Projeto Pedagógico do curso. 

O estágio Supervisionado constitui parte essencial do currículo. Ele é o elo de ligação da aprendizagem 

teórico/prática, com atuação assistida por docentes da instituição onde os estágios estarão sendo 

realizados. Os estágios possuem legislações próprias, disposta no Regulamento de  Estágios  como 

preveem as Diretrizes Curriculares de cada curso, respeitando as cargas horárias previstas.  

De acordo com o Regimento Interno da IES será obrigatório à elaboração e apresentação de Trabalho 

de Conclusão de Curso. Essa elaboração é feita individualmente pelos alunos. Nas modalidades de 

Trabalho de Conclusão de Curso nessa IES ficam autorizados os diversos tipos de trabalho conforme 

pertinência a área de formação e decisão do NDE do curso, sendo aprovado pelo colegiado. Nesses 
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tipos de trabalho incluem-se: monografias, artigos e Projetos de Desenvolvimento Final.    

Em relação aos tipos de pesquisa podem ser diversos incluindo-se pesquisa bibliográfica, revisão 

integrativa e sistemática da literatura, pesquisas de campo de caráter descritivo e experimental, 

dentre outros que forem considerados pertinentes e forem devidamente aceitos por decisão coletiva.  

O TCC tem sua estrutura composta por elementos obrigatórios e visa o estudo de um tema delimitado, 

objetivando o aprofundamento do conhecimento, como importante contribuição para o segmento em 

que se insere. As normas que regem o TCC encontram-se no Regimento da Instituição e anexa aos 

PPCs dos cursos de graduação e possui seu próprio manual. 

 

10.  SELEÇÃO DE CONTEÚDOS E ESTRUTURA CURRICULAR 
 

A estrutura curricular de cada curso atende às especificidades das respectivas Diretrizes Curriculares 

Nacionais. Nas licenciaturas, essa estrutura curricular é constituída por componentes curriculares 

que assegurem os conhecimentos profissionais necessários para a docência na área, por disciplinas 

que propiciem a fundamentação para análise e intervenção nos processos pedagógicos, por 

disciplinas e atividades teórico-práticas que assegurem a preparação para a docência e/ou para o 

exercício profissional, bem como por atividades não-integrantes das práticas pedagógicas previstas 

nas disciplinas do curso e que garantam formação profissional mais abrangente e consonância com 

as necessidades profissionais e pessoais. 

Assim, sem prejuízo das especificidades de cada curso decorrentes das respectivas Diretrizes 

Curriculares Nacionais, a estrutura curricular das licenciaturas é, de um modo geral, constituída de 

conteúdos de natureza científico-cultural, de conteúdos de prática pedagógica e de estágio 

supervisionado, bem como de atividades acadêmico-científico- culturais (atividades 

complementares). 

Nos bacharelados, a estrutura curricular de cada curso é constituída por conteúdos de formação 

básica (estudos relacionados com outras áreas de conhecimentos), conteúdos de formação 

profissional (estudos específicos da área de formação) e conteúdos de formação teórico-prática 

(estágio curricular, estudos quantitativos e tecnológicos). 

As estruturas curriculares e os ementários de cada curso constam de seus respectivos projetos 
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pedagógicos. 

Todos os cursos oferecidos pela Instituição têm seus currículos adaptados às respectivas Diretrizes 

Curriculares Nacionais. 

 

11.  PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 
 

Os princípios metodológicos da Faculdade Cidade De Coromandel estão norteados por sua missão, a 

qual deverá conduzir à obtenção do perfil desejado do egresso. Assim 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.  

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 orientador no processo de 

aprendizagem, e não o detentor do conhecimento; que o conteúdo adequado é à 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 fatores 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 caracterizam-se por ações conscientes, planejadas e controladas, e 

visam atingir, além dos objetivos gerais e específicos propostos, algum nível de generalização.  

De modo geral, a Faculdade Cidade De Coromandel, aplica metodologias modernas e variados recursos 

de ensino-aprendizagem, de acordo com as necessidades e as especificidades de cada disciplina. Como 

exemplos podem ser citados o método expositivo-dialogado de aula, estudo dirigido, dinâmicas de 

grupo, estudos de caso, jogos e simulações, debates, entre outros. Busca-se a utilização de métodos de 
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ensino que privilegiem a iniciativa, a criatividade, o trabalho em equipe dos alunos na busca de 

soluções práticas para os problemas organizacionais. 

 

12.  METODOLOGIAS DE ENSINO 
 

O material pedagógico utilizado na Instituição é desenvolvido pelos docentes de cada curso, de 

acordo com a natureza das disciplinas que ministram, dentro de especificações e padrões definidos 

pelos Coordenadores dos cursos. Os discentes podem eventualmente colaborar no 

desenvolvimento deste material. 

É estimulado o uso entre os docentes de ferramentas informatizadas que permitam o acesso dos 

alunos aos textos e outros materiais didáticos em mídias eletrônicas. 

O material pedagógico pode também ser adquirido, conforme indicação dos Coordenadores dos 

Cursos, de acordo com a natureza das disciplinas e do nível tecnológico exigido. 

Tendo como orientadores os fundamentos de organização dos cursos – interdisciplinaridade, 

integração teoria e prática, trabalho coletivo – pretende-se garantir aos acadêmicos a 

possibilidade de se apropriarem dos referenciais teóricos e práticos necessários à futura atuação 

profissional. 

A intenção é a de associar teoria e prática, prática investigativa e ensino, priorizando o processo, a 

compreensão do aprendizado, a capacidade de aprender a aprender e a de buscar informações 

sobre, e a de receber, passivamente, informações acabadas. 

Na construção de uma metodologia adequada à formação do profissional pretendido, é necessária 

uma sólida teoria que dê suporte à prática. Esta metodologia é explicitada num conjunto de 

atitudes, técnicas e práticas que refletem os pressupostos teóricos nos quais se apoiam. 

A investigação, enquanto produtora de várias visões sobre os processos pedagógicos, produtivos, 

econômicos e técnicos, bem como de vivência prática, deve ser o suporte dos processos de ensino e 

de aprendizagem, bem como elemento dinamizador do currículo. São utilizados, igualmente, aulas 

expositivas, leitura e análise de textos, trabalhos de campo, atividades práticas e de simulação em 

laboratórios e demais formas individuais e grupais de trabalho. 

As estratégias de ensino dependem, sempre, da natureza dos conteúdos e das condições do grupo, 
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buscando a aproximação do acadêmico com a futura prática profissional. 

A metodologia de ensino fundamenta-se numa concepção que contemple, ao mesmo tempo, a 

apropriação dos conteúdos de formação profissional e a construção do conhecimento, base 

epistemológica da proposta pedagógica da Instituição que se funda, igualmente, em relações 

democráticas. 

 

13. INCORPORAÇÃO DE AVANÇOS TECNOLÓGICOS 
 

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, ou pela mediação de sistemas simbólicos que permitiriam uma 

relação crítico-ativo dos alunos com o seu entorno - o meio físico e o espaço sociocultural. Como meios 

pode-se citar o aparato tecnológico oferecido pela Faculdade Cidade De Coromandel, como 

laboratório de informática e de práticas diversas, com acesso à Internet, projetores multimídia, TV e 

vídeo, biblioteca física e virtual, entre outros. 

Finalmente, procura-se uma constante melhoria na qualidade do processo de ensino-aprendizagem, 

principalmente nas disciplinas de conteúdo mais complexo, nas quais o corpo discente encontra 

maiores dificuldades. 

Por meio de avanços técnicos e tecnológicos na área da tecnologia da informação serão 

incorporados aos equipamentos de informática e à tecnologia da comunicação. 

Os equipamentos (hardware) e os programas (software) usados nos laboratórios de informática, 

laboratórios específicos e nos serviços de apoio técnico-administrativo da instituição serão 

atualizados permanentemente, com a periodicidade indicada pelos técnicos da área e pelos 

professores. 

 

14. PROCESSO DE AVALIAÇÃO 
Os procedimentos avaliativos devem ser compreendidos como elementos para a permanente busca 

do desenvolvimento individual e coletivo, entendendo o significado da avaliação como parte 

integrante da dinâmica escolar. A avaliação das atividades curriculares deverá ser feita de forma 
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processual e diversificada, levando-se em consideração os objetivos definidos para cada disciplina e 

os objetivos gerais dos cursos. 

Entre as atividades avaliativas necessárias para que o estudante adquira, durante a integralização 

curricular, o saber e as habilidades indispensáveis à sua formação, poderão constar: 

a) relatórios de trabalho de campo; 

b) provas escritas; 

c) seminários; 

d) fichamentos de textos; 

e) trabalhos em grupo; 

f) trabalhos individuais; 

g) elaboração de projetos de pesquisa; 

h) estágios; 

i) discussões temáticas; 

j) elaboração de Trabalhos de Conclusão de Curso-TCC; 

k) participação em eventos. 

 

A cada verificação de aproveitamento será atribuída uma nota de 0 (zero) a 100 (cem). A média de 

aprovação será igual ou superior a 60 (sessenta) nas atividades desenvolvidas durante o período 

letivo. 

O TCC, etapa final de alguns cursos, será avaliado por uma banca examinadora, tendo por base os 

objetivos do curso. 

 

Da avaliação do desempenho escolar e do processo avaliativo fica definido no regulamento da 

Faculdade Cidade da Educação: 

Art. 1º Em cada disciplina ofertada no referido semestre letivo serão distribuídos 100 (cem) pontos ao 

qual o aluno será avaliado em: 01 (um) Bloco Temático subdividido em BLT- 1 e BLT - 2, 01 (uma) 
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Avaliação Livre que compõe o Trabalho Discente Efetivo Pedagógico e o Projeto de Integração e 

Extensão e 01 (uma) P.U. (Prova Unificada) expressando-se o resultado de cada avaliação em notas 

específicas e previamente determinadas. 

§ 1º Fica estabelecido a padronização da pontuação dos itens avaliados assim distribuídos na 

modalidade presencial e a distância: 

          

 Bloco Temático (BLT) será avaliado em 30,0 (trinta) pontos, subdivididos: 

 Bloco Temático 1 (BLT-1) atribuído 15,0 (quinze) pontos; 

 Bloco Temático 2 (BLT-2) atribuído 15,0 (quinze) pontos; 

 Avaliação Livre (AVL) será avaliada em 20,0 (vinte) pontos, subdivididos: 

 10 (dez) pontos distribuídos do Trabalho Discente Efetivo Pedagógico; 

 10 (dez) pontos distribuídos do Projeto de Integração e Extensão;  

 Prova Unificada (PU) será avaliada em 50,0 (cinquenta) pontos. 

 

§ 1º Sobre os Blocos Temáticos Avaliativo (BLT): 

 

 Finalidade de verificar se o conteúdo desenvolvido nas aulas pelo docente foi assimilado 

e aprendido pelo aluno no processo formativo. Relacionada à avaliação diagnóstica, pois 

propõe o uso do feedback que o diagnóstico pode dar, mas ao mesmo tempo contempla o uso 

de recursos para que os déficits identificados sejam superados e a aprendizagem seja 

efetivada. 

 Verificar os CONHECIMENTOS (saberes), HABILIDADES (saber-fazer relacionado à prática 

do trabalho mental), e ATITUDES (saber- ser- aspectos éticos, cooperação, solidariedade, 

participação, ou seja, competências para agir e intervir numa situação profissional). 

 Para a modalidade presencial será elaborado no total de 10 questões, sendo 5 objetivas 

e 5 discursivas de componente curricular – onde cada questão vale 1,5 (um ponto e meio) não 

podendo ser planejado atividades extras valendo mais do que o limite estabelecido. 

 

§ 2º A Avaliação Livre (AVL) será livre para o professor distribuir em atividades que possa acrescentar 

conhecimento ao aluno dentro do conteúdo abordado na disciplina e que poderá também auxiliar em 
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outras disciplinas que ele já tenha estudado ou irá estudar (promover a interdisciplinaridade) levando 

em consideração a especificidade na normatização do Trabalho Efetivo Discente Pedagógico e a 

Normatização do Projeto de Integração e Extensão. 

 

Fica determinado que a nota atribuída pelo docente da disciplina do Projeto de Integração e Extensão 

será considerada a mesma, para todas as disciplinas que compõe o semestre letivo na composição da 

pontuação do componente da AVL. 

               

§ 8º A Prova Unificada (PU): 

Finalidade de acompanhar o processo de aprendizagem e o desempenho acadêmico dos estudantes 

em relação aos conteúdos programáticos previstos no projeto pedagógico de curso, suas habilidades 

para ajustamento às exigências decorrentes da evolução do conhecimento e suas competências para 

compreender temas exteriores ao âmbito específico de sua profissão e a outras áreas do 

conhecimento. 

O objetivo da Prova Unificada é o AAP: 

 Avaliar os conhecimentos desenvolvidos de acordo com os conteúdos previstos na ementa e 

a bibliográfica indicada no decorrer do bimestre e semestre;  

 Acompanhar a implementação dos planos de ensino e da aprendizagem; 

 Possibilitar ao estudante ter contato, ao longo do curso, com instrumentos de avaliação mais 

próximos às provas a que se submete em situações futuras. 

Formato da Prova: 

           Dividida em 2 dias seguidos; 

 Para o 1º Dia: 40 questões objetivas do conteúdo de todo semestre de todas as disciplinas; 

 Para o 2º Dia: 4 questões dissertativas interdisciplinares 

Das questões: 

 Deverá compor a prova objetiva 4 questões para cada disciplina do semestre 

obrigatoriamente (quando o período tiver até 7 disciplinas); e/ou 3 questões para cada 

disciplina do semestre obrigatoriamente (quando o período tiver acima de 7 disciplinas), 

entretanto, ficará as disciplinas específicas de formação o peso maior de questões. 

 Deverá compor a prova discursiva questões de conhecimentos interdisciplinares que exijam 
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do aluno o pensamento de uma ou mais disciplinas com padrão de resposta. 

Da Nota e Atribuição de Pontos: 

 Para as questões objetivas valerá 0,75 cada acerto totalizando 30 pontos; 

 Para as questões discursivas valerá 5 pontos (por questão) totalizando 20 pontos. 

 A nota da PU é soma do componente objetivo mais o dissertativo para todas as disciplinas do 

período cursado. 

 Aluno com dispensa deverá fazer a PU normalmente com todos os componentes 

dissertativos, ficando liberado de responder as questões objetivas da disciplina liberada. Os 

pontos serão divididos entre as demais a ser redistribuído. 

 Aluno de dependência para a Prova juntamente com o caderno de seu período, compondo a 

PU de 9 questões objetivas e 1 dissertativa, onde a pontuação será 30 pontos para as 

objetivas e 20 pontos para as dissertativas. 

 Sobre a Anulação de Questão – somente serão anuladas questões quando definidas pelo 

professor responsável da disciplina; sendo o ponto redistribuído com as demais (ou seja, não 

é permitido atribuir como correto o ponto de questões anuladas). 

 

Da Organização da Prova e Outras Providências: 

 Professores enviam 10 questões fechadas no formato contextualizado com as respostas e 

uma Questão Dissertativa com padrão de Resposta; 

 As questões devem ser de autoria própria; 

 Recomenda-se que os enunciados apresentem uma definição clara da tarefa a ser realizada 

pelo aluno;  

 O texto do enunciado deve ser claro, conciso e redigido segundo a norma culta da língua 

portuguesa;  

 É obrigatório citar a referência bibliográfica do texto utilizado. 

 O uso de Figuras/ Imagens (foto, gráficos, tabelas, pinturas, etc.) devem ter visualização e 

resolução adequadas;  

 A imagem deve apresentar conteúdo compatível com o tema abordado pela questão;  

 Imagens que sejam ofensivas, denegridoras ou impróprias, segundo a Constituição, estão 

proibidas;  
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 É obrigatório citar a referência bibliográfica da imagem usada. 

 Cada questão deve conter 05 alternativas (A – B – C – D – E), obrigatoriamente;  

 Não serão aceitas alternativas como, nenhuma das anteriores;  

 O texto das alternativas deve ser claro, conciso e redigido segundo a norma culta da língua 

portuguesa;  

 Mesmo nas alternativas incorretas, sua redação deve ser compatível com o propósito da 

questão: avaliar os conhecimentos e a capacidade de discernimento do aluno;  

 Deve haver somente uma única alternativa correta a ser marcada pelo aluno. 

 O Coordenador constrói o caderno de prova no novo formato e elabora a questão 

dissertativa, a partir do material do professor com padrão de resposta. 

 O Caderno de Prova é do aluno – para Coordenação e arquivamento fica somente Gabarito. 

 Prazos Fixados para envio da Prova dos Professores aos Coordenadores. 

 As Impressões são de responsabilidade dos coordenadores de curso. 

 O Gabarito e o Padrão de Resposta devem ser divulgados aos alunos. 

 Vista de Prova Unificada – responsabilidade do Coordenador. 

 

Art. 2º Cada Critério Avaliativo terá sua duração pré-determinada pelo Calendário Acadêmico, 

podendo ser alterado mediante aprovação do Coordenador do Curso, Coordenações Pedagógica e 

Acadêmica e Secretaria Geral. 

 

Art. 3º A Prova Final é concedida ao aluno que não tenha sido reprovado por frequência e que não 

tenha conseguido alcançar o mínimo de 60 pontos para aprovação, mas que tenha conseguido a média 

de pelo menos 40 pontos ao longo do semestre. Essa prova poderá ser solicitada pelo aluno no prazo 

estabelecido em calendário acadêmico. A prova final terá o valor de 100 pontos, sendo assim, os 

pontos alcançados ao longo do período serão zerados e ele deverá alcançar o mínimo de 60 pontos 

para sua aprovação. 

 

Art. 4º As disciplinas de TCC, Iniciação Científica, Estágios Supervisionados e Seminário de TCC seguirão 

o processo avaliativo dos seus respectivos manuais, tendo somente ao final do semestre o conceito de 

APROVADO ou REPROVADO, avaliado entre (0 a 100 pontos), porém seguindo a média mínima de 60 
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pontos como as outras disciplinas. 

 

15. POLÍTICAS DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

A Faculdade Cidade de Coromandel mantêm cursos de graduação na modalidade presencial nas 

áreas de Licenciatura, Bacharelado e Tecnólogo. 

As políticas que direcionam nosso fazer pedagógico têm por fundamento as Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional estabelecidas pelas Leis Educacionais (Lei 54n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996 –

LDB; Lei 10.861, de 14 de abril de 2004) e demais normatizações do Ministério da Educação –MEC. 

Partindo da missão e dos objetivos institucionais, as ações do ensino de graduação dos cursos de 

bacharelado e licenciatura da FCC estão em consonância com seus princípios filosóficos, políticos e 

pedagógicos, no que diz respeito a idealização, elaboração e execução dos projetos dos cursos. 

Os cursos em funcionamento foram organizados a partir da concepção da prática social, que emerge 

da relação entre professor e estudante, respeitando o princípio de flexibilidade e a capacidade de criar 

e recriar conhecimento, ou seja, da ação concreta e efetiva entre o sujeito, o objeto e o conhecimento. 

A FCC possibilita aos seus graduados interessados em novo curso de graduação ou pós-graduação com 

habilidades e conhecimentos específicos, o aproveitamento de estudos e verificação de proficiência, 

proporcionando a antecipação do tempo de integralização conforme critérios especificados no 

regimento interno da instituição. 

Com base nos esclarecimentos que orientam a organização didático-pedagógica, a FCC estabelece 

as políticas de ensino, a saber: 

I. Manter estudos constantes da carga horária dos cursos de graduação, de modo a 

atender o mínimo exigido pelas diretrizes curriculares que orientam cada curso, deixando 

eventuais especializações para programas a serem desenvolvidos em cursos de pós- graduação 

lato sensu; 

II. Garantir que, nos projetos pedagógicos dos cursos de graduação, haja lugar para a 

iniciação científica, a prática da monitoria, as atividades científico-culturais e artísticas, os 

estágios curriculares e extracurriculares e a participação em projetos de extensão junto à 

comunidade acadêmica e à comunidade externa; 

III. Flexibilizar os currículos dos cursos de graduação de modo a conter pluralidade de 
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linhas de pensamento, definir conteúdos teóricos básicos e práticas profissionalizantes 

essenciais para a constituição de competências e habilidades a serem desenvolvidas pelos 

alunos, na perspectiva do “aprender a aprender”; 

IV. Estabelecer procedimentos para o bom andamento de estágios, TCCs, monografias, 

exercício da monitoria, iniciação científica e demais atividades práticas que integram o currículo 

dos cursos; 

V. Aprimorar ações de nivelamento de conteúdos que deveriam ter sido adquiridos pelos 

alunos no ensino médio, principalmente no que tange às competências necessárias para a 

expressão escrita em Língua Portuguesa e fundamentos de Matemática e Informática. 

VI. Aprimorar, na organização curricular de cada curso de graduação, a disciplina de 

formação sociocultural e ética de forma a despertar a consciência sobre os acontecimentos do 

seu entorno social; 

VII. Adotar estratégias didático-pedagógicas adequadas ao fomento da capacidade 

empreendedora do aluno; 

VIII. Organizar um sistema de acompanhamento do aluno egresso, dos cursos de 

graduação, vistos não só como instrumentos de avaliação dos resultados finais do processo 

ensino-aprendizagem, como também de apoio para o prosseguimento dos estudos, na 

perspectiva da educação continuada; 

IX. Manter políticas para a renovação dos recursos materiais, equipamentos, laboratórios 

e biblioteca, de acordo com as necessidades demonstradas nos projetos pedagógicos dos 

cursos; 

X. Atualizar sistematicamente os projetos pedagógicos dos cursos de graduação, a partir 

de suas avaliações internas e externas; 

XI. Analisar a evolução dos cursos existentes para a redefinição do PDI, respeitando seu 

período de vigência; 

XII. Dar continuidade aos cursos de capacitação específicos para as áreas de didática e 

metodologia do ensino aos docentes; 

XIII. Acompanhar a adequação dos currículos às novas exigências sociais, observadas as 

diretrizes curriculares para os cursos de graduação; 
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XIV. Estimular a prática de elaboração e recursos didáticos por meio do uso de novas 

tecnologias de comunicação e informação; 

XV. Aprimorar os instrumentos de avaliação do desempenho escolar do corpo discente e 

da avaliação dos docentes pelos discentes, com o propósito de aperfeiçoar o programa de 

avaliação institucional; 

XVI. Aprimorar as ações integradoras das teorias e das práticas profissionais; 

XVII. Acompanhar o tempo efetivo de dedicação dos alunos às atividades 

acadêmicas e de produção científica realizada; 

XVIII. Aprimorar e incentivar o uso adequado da biblioteca e dos laboratórios como meio 

de aprendizagem; 

XIX. Aprimorar os programas de incentivo à leitura para o corpo docente e discente. 

 

As políticas de ensino estão concretizadas nos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação e 

demais atividades de ensino, pois estes estão em consonância com a missão da instituição, 

baseando principalmente numa educação de qualidade e de formação humana, permeada pelo 

trabalho em equipe do corpo docente, conduzido pelas Coordenações de curso. 

A interdisciplinaridade é um dos princípios metodológicos que visam garantir uma política de ensino 

que permita uma real compreensão dos fenômenos científicos. Nesse sentido, a comunicação entre 

as disciplinas e os cursos será o modelo fundamental para a consolidação destas políticas de ensino, 

na produção e difusão do conhecimento. Desenvolve-se, dessa forma, os projetos interdisciplinares 

na maioria dos cursos de graduação. 

A Faculdade Cidade de Coromandel consolida assim, suas Políticas de Ensino revisando e 

atualizando os Projetos Pedagógicos dos diversos cursos que integram a faculdade, norteados pela 

missão da Instituição e pelos seus princípios básicos, estando em sintonia com as exigências do 

mercado, oferecendo uma aprendizagem permanente, estimulando as atividades de pesquisa, a 

capacitação constante e a competência técnica na sua atuação junto à comunidade, e 

proporcionando conhecimento além das salas de aula. 

Ressalta-se, também, a valorização constante pela Instituição, da preparação e qualificação de seu 

corpo docente e do corpo técnico-administrativo, que são agentes 
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decisivos na concretização das Políticas de Ensino implementadas no dia-a-dia nos espaços 

educativos da Instituição. 

E por fim, para garantir uma política de ensino não dissociada da pesquisa e extensão, a Faculdade 

Cidade de Coromandel investe na publicação de periódicos científicos, impressos e eletrônicos  

através das Revistas Agroveterinária, Negócios e Tecnologia e Revsita Saúde e Educação. 

 

15.1. PRESSUPOSTOS BÁSICOS DA POLÍTICA DE ENSINO 

Mediante a efetivaçã das políticas de ensino, a Faculdade Cidade de Coromandel empenhará na 

manutenção, reelaboração e implementação de novas políticas que venham a ser necessárias tendo 

como pressupostos:  

a) Ampliar os cursos de graduação, tendo como eixo a necessidade local e regional. 

b) Incentivar a investigação científica, consolidando núcleos de pesquisa na IES e 

ampliando o Programa de Iniciação Científica.  

c) Ampliar os programas de Extensão, relacionando-os com a formação de cada      curso, 

para garantir aos alunos a relação teoria / prática profissional. 

d) Estimular a interdisciplinaridade e transdisciplinaridade nos cursos e na IES. 

e) Incentivar a formação e capacitação docente. 

f) Manter a interação entre a Graduação, a Pós-graduação e a Extensão. 

g) Definir orçamento para Congressos Científicos, Simpósios, trabalhos de campo, 

ampliação de acervos para laboratórios. 

h) Incentivar a formação e a capacitação docente. 

i) Ampliar as publicações nas revistas eletrônicas objetivando difundir os conhecimentos 

aquiridos.   

 

16.  POLÍTICAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
 

A iniciação científica/tecnológica, vincula-se às atividades de ensino, principalmente na elaboração de 

monografias e trabalhos de conclusão de curso, bem como às estruturas formais de pesquisa. Na 
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avaliação institucional externa, a iniciação científica “é uma modalidade de pesquisa acadêmica 

desenvolvida por alunos de graduação em diversas áreas do conhecimento”.  

As atividades pertinentes à Iniciação Científica são oportunidades para o estudante utilizar os critérios 

inerentes ao processo científico de conhecer, convivendo com os problemas, com as dificuldades e 

com o desconhecido que qualquer profissional de nível superior enfrenta no exercício de sua profissão. 

Sob esse prisma, as aptidões científicas são aspectos importantes da formação e a Iniciação Científica é 

um dos instrumentos de estímulo à participação dos estudantes da graduação, preparando-os para o 

acesso à pós-graduação, o start inicial ocorre com a disciplina de metodologia cientifica, no decorrer 

do curso com a disciplina de iniciação cientifica e posteriormente com o TCC e projetos que venham a 

ser desenvolvidos. 

 

17. POLÍTICAS DE EXTENSÃO 
 

A atividade de extensão é o espaço privilegiado para a comunidade acadêmica articular a difusão e a 

produção das diversas formas de conhecimento, o que possibilita perceber os problemas sociais e suas 

soluções. 

Com o avanço da tecnologia, novas exigências, novas técnicas de aprendizagem, novas oportunidades 

e novas formas de conhecimento se tornam essenciais. Cumprindo seu papel, a faculdade vem 

desenvolvendo iniciativas, visando partilhar com a sociedade os conhecimentos obtidos com as 

atividades de ensino que são realizadas em seus cursos. 

As Atividades de extensão são colocadas em prática mediante o oferecimento de cursos de 

Extensão/Expansão Cultural às comunidades interna e externa, nas mais variadas áreas do 

conhecimento humano, por meio de uma filosofia de interação Docente/Discente/Comunidade, que 

envolve órgãos e setores da Instituição. 

É através da Extensão que conseguimos viabilizar a relação transformadora entre a Instituição de 

Ensino e Sociedade. 

As Atividades de Extensão têm caráter realimentador do ensino e da iniciação cientifica e se dá por 

intermédio da integração Instituição/Comunidade e de contribuir para a melhoria dos aspectos sócio-

político-econômicos, respondendo aos interesses da comunidade. 
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As ações de Extensão devem buscar capacitar a comunidade para perder a característica de uma 

Extensão apenas assistencialista. A prestação de serviços devem convergir para produtos de interesse 

acadêmico, científico, filosófico, tecnológico e artístico do ensino, pesquisa e extensão, buscando a 

transformação social que poderá ocorrer a partir da produção de conhecimentos. 

Todo acadêmico ou professor vinculado à FCC poderá, em tempo hábil, entrar com uma solicitação 

para participar de programa de bolsas de estudos fomentadas pela IES e/ou por agência de fomento 

(através do núcleo de iniciação cientifica e extensão) para viabilizar as atividades de extensão desde 

que esta esteja claramente caracterizada como extensão e que tenha objetivos claramente voltados 

para a melhoria da qualidade de vida da comunidade local e/ou regional.   

Assim, a IES, tomando como parâmetros os padrões de qualidade referendados pelo MEC, pretende 

desenvolver 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 e com o Setor Privado. 

 

18. POLÍTICAS DE GESTÃO 
 

A Faculdade Cidade de Coromandel adota uma política de gestão profissional, participativa, 

democrática, voltada à conduta ética e moral. A regulamentação quanto a função e funcionamento da 

gestão acadêmica e administrativa, do organograma e dos órgãos deliberativos, encontra-se 

destacados no Regimento da Faculdade Cidade de Coromandel devidamente protocolado no MEC. 

Paralelo ao seu Regimento, a Faculdade Cidade de Coromandel adota uma política voltada à 

profissionalização de seu corpo diretivo, corpo docente e corpo técnico-administrativo, ministrando ou 

participando de cursos de atualização, capacitação e treinamento.  

De acordo com o Regimento da Faculdade Cidade de Coromandel são os seguintes os órgãos 

responsáveis por gerenciar todas as ações institucionais: 

 

18.1. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 
 

A Faculdade Cidade de Coromandel possui a seguinte organização: 

I. De deliberação: 
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a)  Conselho Superior de Administração; 

b) Conselho Técnico Pedagógico – Coordenação Acadêmica; 

c) Colegiado de Curso 

d) Núcleo Docente Estruturante - NDE 

II. De execução: 

a) Diretoria; 

b) Coordenadorias de Cursos; 

c) Coordenação de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão; 

d) Núcleos de Apoio a Políticas de Ensino; 

e) Comissão Própria de Avaliação 

III. Órgãos de Apoio Pedagógico 

a) Secretaria Acadêmica 

b) Biblioteca 

c) Setor de Psicopedagogia 

d) Monitoria 

e) Nivelamento 

IV. Órgãos de Apoio Administrativo 

a) Tesouraria 

b) Contadoria 

c) Ouvidoria 

 

19. POLÍTICAS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 

 

O ensino de pós-graduação, em diversas áreas de atuação, será implantado na Instituição no decorrer 

da vigência deste PDI. Isto será possível em face de densidade científica de sua comunidade docente, 

recrutada e selecionada entre profissionais de alto nível. A política de admissão à carreira docente da 

instituição privilegiará os docentes com títulos de Doutor e de Mestre. 

Esses docentes, altamente capacitados, encontrarão na Faculdade Cidade de Coromandel - FCC campo 

ideal para a realização da investigação e da pesquisa científica e tecnológica. 
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O ensino de pós-graduação será um centro de referência do saber científico no País, voltado para a 

capacitação, em nível de excelência, de fatores humanos para a pesquisa, o ensino, a extensão e o 

exercício de especializações profissionais, de fundamental importância para a comunidade regional. 

A pós-graduação contribuirá para a melhoria das funções acadêmicas, da qualidade de vida da 

comunidade e do desempenho empresarial e governamental, particularmente nos campos gerencial e 

educacional. 

A sociedade do conhecimento exige programas de mestrado e doutorado conduzidos por docentes de 

nível elevado de formação, com apoio em recursos bibliográficos e computacionais atualizados e de 

alto nível educacional e científico. Exige competência e capacidade para explorar o conhecimento 

universal, como fator determinante da posição competitiva da instituição. 

O aprofundamento de estudos em nível de pós-graduação, seja na área acadêmico-científica ou na 

profissional, deverá expor os especialistas ao universo do conhecimento, com o objetivo de oferecer-

lhes uma visão geral, fortalecendo, porém, a sua área específica, para que nela possam ser os 

melhores. 

As diretrizes gerais constituem-se nas linhas norteadoras que direcionarão a política de pós-graduação 

da instituição: 

Lato Sensu: 

I) Institucionalizar, de forma sistematizada, a pós-graduação Lato Sensu, procurando utilizar o 

potencial de recursos humanos da instituição, para atender às áreas acadêmica e profissional; 

II) Fazer da pós-graduação Lato Sensu um instrumento de iniciação científica e de educação 

permanente dos egressos da instituição, como forma de torná-la um referencial na comunidade 

acadêmica; 

III) Estabelecer limite de vagas por curso, dimensionando turmas que assegurem padrão de 

qualidade e excelência; 

IV) Criar mecanismos e instrumentos de acompanhamento e avaliação que permitam aferir 

a produtividade, adequabilidade e efetividade dos resultados dos cursos. 

 

20. RESPONSABILIDADE SOCIAL DA IES (INCLUSÃO       SOCIAL E 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL) 
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A Faculdade Cidade de Coromandel entende e tem como um de seus pilares a preocupação com a 

responsabilidade social, e atua através de ações com ou sem parceria que contribuam para uma 

sociedade mais justa e sustentável. Estas ações são instrumentalizadas através de trabalhos, 

atividades, programas e projetos desenvolvidos com e para a comunidade objetivando dentre outros o 

desenvolvimento econômico, a melhoria da qualidade de vida e a inovação social. Temos inúmeros 

exemplos destas ações, e algumas delas são citadas abaixo: 

 Convênios com escolas públicas e privadas, atendendo-as nas suas necessidades mensais de 

eventos, palestras, orientações, realizando projetos e participando de vários eventos 

institucionais. 

 Parceria com empresas e Câmara de Diretores Lojistas (CDL), na realização de várias companhas 

anuais. 

 Atividades de extensões voltadas para a comunidade e Região, tanto na área da saúde, meio 

ambiente, lazer, educação, cultura, entre outros. 

 Na clínica Escola de Psicologia, como o LAP (laboratório de avaliação psicológica) são realizados 

testes psicológicos com o propósito de completar a avaliação psicológica de aspectos humanos 

como: inteligência, personalidade, estresse, habilidades interpessoais, cognitivas, vocacionais e 

profissionais; avaliação escolar e organizacional entre outros. 

 Temos ainda parcerias e convênios, com a Prefeitura Municipal, com Estado, Empresas, Escolas, 

Policia Militar, Clubes de serviços, dentre outros. 

 A Educação física atuando em parceria com outros cursos, junto a sociedade e comunidade 

com projetos como rua do lazer, onde os visitantes são incentivados a fazer atividades físicas, 

melhorar seu condicionamento físico, muitas vezes sedentário, orientação para uma dieta 

balanceada e nutritiva além é claro da recreação; 

 Projeto semana da criança, com a finalidade de promover momentos recreativos e educativos 

para os alunos da educação infantil, em todas creches municipais e escolas de Ensino 

Fundamental. 

 O curso de Engenharia Agronômica com trabalhos recorrentes de educação ambiental junto as 

escolas e empresas contribuindo de forma decisiva na conscientização da preservação ambiental; 



   

 

 
38

 Os cursos de administração e Ciências Contábeis desenvolvendo palestras para empresas e seus 

funcionários de caráter motivacional e instrutivo além de capacitações para programas específicos 

do dia-a-dia da realidade da nossa região; 

 Em parceria com a Prefeitura Municipal o curso de Educação Física desenvolve campeonatos 

em várias modalidades esportivas. 

 Curso de Medicina Veterinária realiza parceria com a Prefeitura Municipal na castração de 

cadelas de rua e várias outras ações em conjunto na área da saúde. 

 

Ao elaborar o Projeto Pedagógico de Desenvolvimento Institucional (PPI), a Instituição tem em mente 

a noção clara de responsabilidade social, de modo a traçar políticas institucionais que permitam e 

estimulem o desenvolvimento de ações destinadas a efetivar o seu compromisso por uma sociedade 

mais justa e igualitária. 

 

20.1. AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SOCIAL: INCLUSÃO SOCIAL 

 

Entendendo “responsabilidade social” como um conjunto de iniciativas estratégicas que pensem e 

afirmem o indivíduo, a comunidade e a sociedade, na sua dimensão emancipatória e cidadã, a 

Faculdade Cidade de Coromandel explicita a sua responsabilidade social ao perceber o ser humano 

além da sua individualidade, como um integrante do corpo da sociedade e, sobretudo, ao cumprir os 

seus deveres e obrigações para com a esta sociedade. 

Preocupa-se com o planejamento de ações que promovam a inclusão social da comunidade e que 

contribuam para a construção da sua cidadania, visando o desenvolvimento pessoal, cultural, 

profissional e social. 

A inclusão social está relacionada com a maneira como uma Instituição interage com a comunidade e 

os benefícios que essa interação oferece. No caso da IES, esse compromisso revela-se por meio das 

ações desenvolvidas durante o ensino e durante as atividades de extensão e das ações delas 

decorrentes, buscando, além de cumprir seu papel precípuo, melhorar a qualidade de vida da 

população.  

A estratégia para o desenvolvimento e inclusão social é levar a educação e o ensino de qualidade, 
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ampliando o acesso e possibilitando a equidade do saber. Os conhecimentos científicos e tecnológicos 

dão à comunidade a possibilidade de ampliar a visão do mundo em que vivem.  

Os benefícios vão além do saber, uma vez que a Instituição pode articular a alocação de recursos para 

obras e pesquisas que vão transformar a vida da região. Um dos objetivos é a realização de pesquisas 

no âmbito das atividades de saúde, assistenciais e educativas as quais resultem em benefícios a todos 

em volta.  

A Faculdade Cidade de Coromandel busca com profunda dedicação, cumprir com as suas obrigações 

sociais, atuando de diferentes formas para estabelecer relações estreitas com a comunidade. Estas 

obrigações são partes inerentes à missão e aos objetivos da Instituição. 

 
20.2. Principais Programas e Ações de Responsabilidade Social 
 

A responsabilidade social da Faculdade Cidade de Coromandel pode ser medida pelo seu compromisso 

na condução do exercício das funções institucionais ensino, iniciação científica e extensão e no 

planejamento e gestão acadêmico-administrativos, tendo presentes a competência, a eficácia e a 

eficiência da comunidade acadêmica, a fim de contribuir, efetivamente, para a inclusão social e o 

desenvolvimento socioeconômico da região em que está inserida. 

A defesa do meio ambiente, a preservação da memória cultural e da produção artística regional 

inserem-se, também, nas políticas, diretrizes, estratégias e ações da instituição. 

A responsabilidade social está presente no desenvolvimento das atividades de extensão (cursos e 

serviços) com temas relevantes que tenham impacto na melhoria da qualidade de vida da comunidade 

social. 

a) Seminários: A FCC tem promovido seminários e palestras sobre temas relacionados à responsabilidade 

social empresarial e desenvolvimento de renda. Estimulando a interdisciplinaridade entre as diversas 

disciplinas de seus cursos de graduação. 

b) Programa Estímulo Social: A FCC, em parceria com organizações públicas e privadas, tem estimulado 

seus discentes e docentes a participarem de eventos voltados a preservação do meio ambiente e a 

reciclagem, como o projeto Horta na Escola. 

 

 

21. POLÍTICAS ACADÊMICAS INSTITUCIONAIS: 
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21.1.  NÚCLEOS DE APOIO AS POLÍTICAS DE ENSINO  

 
Garantir o exercício de direito e forjar um novo modo de desenvolvimento com inclusão é um desafio 

que impõe ao campo da educação decisões inovadoras. Nesta perspectiva, para o fortalecimento de 

políticas e a criação de instrumentos de gestão para a afirmação cidadã tornaram-se prioridades, 

valorizando a riqueza de nossa diversidade a Faculdade Cidade de Coromandel instituiu os Núcleos de 

Apoio a Políticas de Ensino que traduz como uma inovação institucional articulando programas de 

valorização da diversidade étnica, da cultura, do meio ambiente, dos direitos humanos, do 

desenvolvimento econômico, da responsabilidade social e das inovações tecnológicas como parte de 

uma proposta de uma formação globalizada e de profissionais socialmente responsáveis. 

Promovendo ações que contemplem as diferentes políticas e cumpra o objetivo a que se dirigem de 

maneira cotidiana por meio da transversalidade através de eventos, projetos de extensão e de ensino, 

atividades que permeiem a responsabilidade social.  

 

21.1.1. MEMÓRIA CULTURAL E PATRIMONIAL 
 

Para a execução de ações que visem a educação das relações étnicos-raciais e ensino de história e 

cultura afro-brasileira, africana, indígena e de outros povos que integram a formação ética brasileira, a 

Faculdade Cidade de Coromandel inseriu em todos os cursos a disciplina “Cultura Afrodescendente e 

Indígena”. A instituição executa projetos que incentivem a cultura indígena e africana através de 

seminários, palestras, peças de teatro dentre outros eventos que visam discutir a temática não 

somente com a comunidade acadêmica, mais com a sociedade como um todo, através dos convênios 

que busquem o intercâmbio de conhecimento, possibilitando ao aluno um maior contato com a 

cultura tanto indígena quanto africana.  

Neste contexto a IES busca constantemente parcerias entre movimentos sociais, gestores educacionais 

e sociedade civil com o objetivo de divulgar, promover e implementar as recomendações contidas nos 

pareceres do Conselho Nacional de Educação com relação à educação para as relações étnico-raciais e 

educação indígena. 

Com o compromisso ético-político de valorização e preservação da cultura nacional, a Faculdade 
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Cidade de Coromandel interliga suas ações à promoção de atividades que visam o fortalecimento das 

raízes culturais do país. 

 

21.1.2. POLÍTICA MEIO AMBIENTE 
 

A IES compreende a importância da mobilização da comunidade acadêmica para reflexões que 

envolvem questões relacionadas à Educação Ambiental. Assim, as coordenações de cursos da 

instituição, juntamente com a Direção Geral da IES, elaboraram uma proposta de Educação Ambiental 

de acordo com os princípios de qualidade, ética, bem como com a legislação específica, incorporada 

pela Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.281, de 25 de junho de 

2002, proporcionando uma visão crítica da ciência e cultura, permitindo atividades de conservação da 

biodiversidade, de gerenciamento de resíduos, de manejo sustentável de recursos ambientais, e 

melhoria de qualidade ambiental, a partir de uma visão mais globalizada da questão ambiental como 

propiciadora do pleno exercício da cidadania.  

A abordagem do tema é feita não apenas na transmissão do conhecimento, mas na valorização e 

resgate do conhecimento prévio, possibilitando uma aprendizagem significativa, na qual se aproximam 

os conceitos com a realidade da comunidade. 

A problemática em relação ao meio ambiente e seu processo de degradação tem ganhado cada vez 

mais espaço nas discussões entre os vários segmentos sociais, na mídia e recentemente tem sido 

objeto de políticas públicas voltadas, principalmente, ao processo educacional. Neste contexto, várias 

ações foram realizadas: os primeiros Fóruns Nacionais de Educação Ambiental, a instituição do 

Programa Nacional de Educação Ambiental pelo Ministério do Meio Ambiente e dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais pelo MEC, no qual a temática ambiental foi inserida como conteúdo transversal 

em todas as disciplinas do currículo escolar. Diante disso, a FCC iniciou um trabalho em conjunto com 

representantes da comunidade acadêmica com o objetivo de elaborar uma proposta de educação 

ambiental voltada para a realidade regional, contando com a participação de professores, alunos e 

pessoal técnico administrativo. A possibilidade de integrar diferentes cursos superiores e preparar uma 

proposta a partir da realidade socioambiental regional, integrando Faculdade/Comunidade justificou 

plenamente a necessidade e relevância de um projeto que relaciona ensino, extensão e iniciação 

científica. 
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21.1.3.  POLÍTICA DIREITOS HUMANOS 

 

O Programa Mundial de Educação Superior em Direitos Humanos tratando da sua implantação no 

ensino superior destaca que a responsabilidade da IES com a formação de cidadãos éticos e 

comprometidos com a construção da paz, em defesa dos direitos humanos e dos valores da 

democracia, além da responsabilidade de gerar conhecimento mundial.  

A IES possui a responsabilidade com a educação em direitos humanos no ensino superior e estão 

ligadas aos processos de construção de uma sociedade mais justa, pautada no respeito e promoção 

dos direitos humanos. 

A inserção da educação em direitos humanos (EDH) e da igualdade ético-racial na educação superior é 

transversalisada em todas as esferas institucionais, abrangendo o ensino, a pesquisa, a extensão e a 

gestão.  

A Faculdade Cidade de Coromandel no que se refere a pesquisa incentiva o desenvolvimento de 

saberes e ações no campo, através de apoio a investigações especializadas focando na promoção da 

paz, desenvolvimento, justiça, igualdade e liberdade, promovendo também atividades de gestão e 

extensão como seminários, painéis, encontros, palestras, oficinas, cursos, relacionados com o tema. 

 

21.1.4.  POLÍTICA DE IGUALDADE ÉTNICO-RACIAL 
 

Para a execução da política na Faculdade Cidade de Coromandel a mesma pretende inserir em todos 

os cursos a disciplina “Cultura Afrodescendente e Indígena”. A instituição executará projetos que 

incentivem a cultura indígena e africana através de seminários, palestras, peças de teatro dentre 

outros eventos que visam discutir a temática não somente com a comunidade acadêmica, mais com a 

sociedade como um todo, através dos convênios que busquem o intercâmbio de conhecimento, 

possibilitando ao aluno um maior contato com a cultura tanto indígena quanto africana.  

Neste contexto a IES buscará constantemente parcerias entre movimentos sociais, gestores 

educacionais e sociedade civil com o objetivo de divulgar, promover e implementar as recomendações 

contidas nos pareceres do Conselho Nacional de Educação com relação à educação para as relações 

étnico-raciais e educação indígena. 
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21.1.5. POLÍTICA DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO SOCIAL  
 

Todas as pessoas devem ter direito à igualdade de oportunidades e acesso à educação. Por isso, a 

acessibilidade em da Faculdade Cidade de Coromandel sempre foi tratada como um item  importante, 

uma vez que garante às pessoas com deficiência a possibilidade de estudar e de se formar em um 

curso que atenda às suas necessidades acadêmicas. 

O processo de adaptação da instituição para atender aos alunos com deficiência exige mudanças não 

só na estrutura física do campus, mas na didática e modo de conduzir as aulas e, também, na maneira 

de se relacionar com as turmas e famílias. 

A Faculdade Cidade de Coromandel segue algumas medidas que criam um ambiente mais acessível e 

inclusivo como:  

a) Adaptação da estrutura física do campus: foram construídas rampas de acesso, 

disponibilização de faixas com relevo para indicar o caminho a quem tem deficiência visual, 

banheiros adaptados e mobiliário. 

b) Iluminação: investimento na iluminação dos espaços do campus, principalmente nos 

caminhos, facilita a locomoção das pessoas e evita acidentes, que para um aluno com 

deficiência pode ser bastante prejudicial. 

c) Contratação de monitores e profissionais especializados: é importante que a 

universidade tenha à disposição profissionais especializados para ajudar as pessoas com 

deficiências, caso haja a demanda.  

d) Metodologia e didática de ensino diferenciadas: a instituição possui metodologias de 

ensino que atendam às necessidades de seus alunos, assim como recursos tecnológicos.  

e) Treinamento: toda a equipe institucional está alinhada com as políticas de inclusão e 

acessibilidade adotadas.  
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f) Conscientização da comunidade acadêmica: palestras, eventos e grupos de discussão 

são realizados a fim de conscientizar os demais alunos sobre a importância do respeito, 

tolerância e diversidade no ambiente universitário. 

g) Inclusão social: proporcionar que esses alunos sintam-se parte da comunidade 

acadêmica sendo engajados em todas as atividades que ocorrem na instituição, assim como 

qualquer aluno. 

21.1.6. POLÍTICA CULTURAL E ARTÍSTICA:  
 

A Faculdade Cidade de Coromandel busca fortalecer o incentivo cultural e artístico dos alunos e 

egressos da instituição por meio de atividades ligadas a esse política  nos cursos de graduação, pós-

graduação a partir do fomento aos planos e projetos de cultura que contemplem, em especial, o 

incremento e circulação da pesquisa em cultura, em seus diferentes níveis, o fomento da extensão 

universitária em cultura, a melhoria de equipamentos culturais da instituição e o estímulo e promoção 

de eventos, mostras, festivais, grupos, redes, ações e circuitos culturais. 

Assim como torna-se patrocinadora que incentivo cultural e artístico de nossa comunidade com a 

participação e colaborações em eventos de cultura local de diversos segmentos.  

 

21.1.7. INOVAÇÃO TECNOLÓGICA  
 

A Faculdade Cidade de Coromandel busca a instituir como uma política a constante criação de 

atividades de base tecnológica, no atendimento de demandas específicas tecnológicas de cada curso, 

ampliando sua estrutura e potencial tecnológico ampliando acessos ao que há de mais moderno 

enquanto metodologias de ensino, acesso a informação e difusão do conhecimento.  

Fomentando o desenvolvimento de inovações tecnológicas de elevada agregação de conhecimento, 

bem como de outros produtos tecnológicos derivados da atividade de pesquisa, visando solidificar a 

vocação em inovação e empreendedorismo na faculdade Cidade de Coromandel com difusão de 

cultura para a proteção da propriedade intelectual e a transferência de tecnologia, valorizando a 

pesquisa aplicada o que resulta em inovação tecnológica capaz de agregar valor econômico e melhoria 

da qualidade de vida i inovação para a sociedade. 

Apresentamos abaixo, o organograma de inovação, geração de conhecimento e transferência de 



   

 

 
45

tecnologia almejado pela IES permeado sempre pelo conhecimento, a tecnologia e a sociedade. 

 
  

22. POLÍTICA DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA IES 
 

A Faculdade Cidade de Coromandel conta com o Programa de Internacionalização, que tem como 

objetivo promover ações no sentido de estimular as relações internacionais e intercâmbio do corpo 

discente, docente e administrativo, contribuindo para o desenvolvimento acadêmico, científico, 

tecnológico, cultural e pessoal de todos os envolvidos.  

A FCC trabalha no sentido de estabelecer convênios com Instituições estrangeiras para programas de 

mobilidade bilateral de alunos de graduação e pós-graduação; reunir informações sobre 

internacionalização; gerir programas de intercâmbio de alunos de graduação e pós-graduação; 

estabelecer uma rotina de monitoramento de oportunidades em educação e pesquisa internacionais, 

para posterior divulgação ao público específico (alunos, docentes, administrativos); estimular visitas de 

pesquisadores-visitantes para colaboração científica com docentes da FCC, em especial nos Programas 

de  Pós-Graduação stricto sensu; e estimular o desenvolvimento de projetos de pesquisa com 

instituições ou pesquisadores estrangeiros. 

 Parcerias com instituições estrangeiras para os estudantes realizarem os estágios. 

 Contratação de docentes estrangeiros, que estão residindo no país. 

 Organização de palestras e eventos com professores ou profissionais 

estrangeiros. 

 Abertura para pesquisas conjuntas entre os cursos da Faculdade Cidade de 

Coromandel e  Universidades estrangeiras. 

 Cursos de extensão. 

 Parcerias com instituições estrangeiras. 

 Incentivo para os alunos fazerem intercâmbio com outra Universidade. 

 Incentivo à mobilidade dos professores para fazerem o Mestrado e o Doutorado em 

Instituições estrangeiras. 
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 Incentivo à publicação docente e discente em revistas internacionais. 

 Acolhimento de alunos de outros países. 

 Participação em eventos e visitas técnicas internacionais. 

 

Nesse sentido, trabalhamos a internacionalização de maneira transversal permeando a IES como um 

todo e não apenas para poucos alunos, por meio de ações internacionais de parcerias para a 

extensão, a pesquisa e a divulgação de conhecimento. 

 
  

23. CONCEPÇÕES PEDAGÓGICAS DOS CURSOS 
 

Os cursos ofertados pela Faculdade Cidade de Coromandel têm como finalidade a formação de 

profissionais em permanente preparação e visam à progressiva autonomia intelectual dos 

acadêmicos, 

para que possam superar os desafios de renovadas condições de exercício profissional e de produção 

de conhecimento. 

Através da organização curricular dos cursos, busca-se propiciar uma sólida formação teórica e 

prática que responda às exigências contemporâneas da formação profissional através:  

Mobilização para o conhecimento - A mobilização corresponde a uma sensibilização para o 

conhecimento. Propõem despertar o interesse do conhecer. De modo geral, na situação pedagógica 

este interesse tem que ser provocado, ou seja, o discente deve ser mobilizado para isto, sua atenção, 

seu pensar, seu sentir, seu fazer, devem ser voltados ao objeto de conhecimento imposto pelo 

docente. 

Construção do Conhecimento - Possibilitar o confronto de conhecimento entre o sujeito e o objeto, 

onde o educando possa adentrar no objeto, compreendê-lo em suas relações internas e externas, 

captando a essência. Trata-se aqui de um segundo nível de interação, em que o sujeito deve construir 

o conhecimento através da elaboração de relações o mais totalizantes possível. 

A ação pedagógica do docente é propiciar a relação entre o discente e o objeto de estudo, mas a 

construção do conhecimento depende da participação constante do discente, que buscará por meio de 

pesquisas, estudos individuais, seminários e exercícios, estabelecer as relações significativas entre as 
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ideias e conceitos sincretizados pelo docente. 

Elaboração da Síntese do Conhecimento- É a dimensão relativa à sistematização dos conhecimentos 

que vêm sendo adquiridos, bem como da sua expressão. O trabalho de síntese é fundamental para a 

compreensão concreta do objeto. 

É o momento da conclusão, consolidação de conceitos, onde o discente deverá ser capaz de expressar 

concretamente o conhecimento adquirido, seja de forma oral, gestual, escrita ou prática, expondo os 

níveis de relações que conseguiu estabelecer com aquilo que foi apresentado pelo docente. 

Apresentação Sincrética do Objeto de Conhecimento - Neste primeiro momento do método 

pedagógico, o sujeito deve ter um contato com o objeto de conhecimento na sua totalidade, ainda que 

sincrética, pois esta percepção inicial é que guiará todo o trabalho posterior de construção do 

conhecimento pela análise e síntese. 

Categorias/Critérios para a Construção do Conhecimento - Significação: A proposta de trabalho do 

professor deverá ser significativa para o educando, sendo esta uma condição para a elaboração do 

conhecimento. Já nos referimos à significação anteriormente, quando abordamos a mobilização para o 

conhecimento; sendo necessária em todo o processo de construção do conhecimento. 

Práxis - Temos aqui o caráter dialético do conhecimento, o que vale dizer, ao mesmo tempo a 

afirmação da necessidade da atividade do sujeito para conhecer e da necessidade de um substrato 

material, que serve de base para a elaboração do conhecimento. Neste sentido, podemos dizer que 

não existe aprendizagem passiva; toda aprendizagem é ativa, é resultado da ação de determinado 

sujeito sobre determinado objeto, qual seja, é fruto da interação do sujeito com o objeto. 

Problematização - A metodologia na perspectiva dialética vai buscar sua orientação no resgate do 

próprio processo de construção de conhecimento da humanidade. A situação pedagógica deve, tanto 

quanto possível, recuperar a situação de elaboração original de conhecimento, onde há uma 

disposição integral do sujeito (afeto e razão) para conhecer, buscar, procurar, investigar, resolver o 

problema, decifrar o objeto em estudo. Exige-se esforço, dedicação, atenção, abertura, levando a um 

prazer, a uma alegria quando se compreende, por se estar conseguindo dominar a realidade. 

Continuidade - Ruptura - Estabelecer a dialética entre a continuidade e ruptura em relação aos 

educandos. Se ficar só na continuidade, não ajuda a crescer; se vai apenas pela ruptura, pode avançar 

sozinho. Deve partir de onde o educando se encontra (senso comum, visão fragmentada, parcial, 
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sincrética) e, através de sua mediação, propiciar a análise e síntese do educando, de forma a que 

chegue ao conhecimento mais elaborado. A metodologia de trabalho do educador deverá propiciar a 

construção dessas relações. 

Criticidade - Ser crítico significa buscar as verdadeiras causas das coisas, superando a aparência, 

buscando a essência dos processos, sejam naturais ou sociais. Precisamos estar atentos ao significado 

real dos conhecimentos, sob pena de criarmos verdadeiros malabarismos construtivistas em cima de 

conteúdos que não têm relevância social. 

Totalidade - O conhecimento tem origem num todo social; para recuperar seu significado, o educador 

deve articulá-lo com a totalidade. Muitas vezes, na expectativa de tornar o conteúdo mais simples, o 

professor acaba retirando-o de seu contexto, o que acaba dificultando sua compreensão por parte do 

educando. O sujeito deve construir o conhecimento, num nível de relação o mais totalizante possível. 

Forma de trabalho - Na metodologia dialética, há uma ação interativa e não uma ação por 

"revezamento", ou seja, há uma interação constante entre o professor e o aluno, ao passo que na 

metodologia tradicional há uma separação entre os momentos do aluno e do professor, ocorrendo 

apenas justaposição, mas não interação. 

 

24. PERFIL DO PROFISSIONAL PRETENDIDO 
 

A Faculdade Cidade de Coromandel visa formar e qualificar profissionais, bem como estimular a 

iniciação científica e promover o desenvolvimento de novos processos, produtos e serviços, em 

estreita articulação com os setores produtivos e a sociedade, especialmente de abrangência local e 

regional, oferecendo mecanismos para a educação continuada. 

O Projeto Pedagógico de cada curso deve abranger as aptidões, competências e habilidades 

necessárias ao futuro profissional.  Elas devem estar coerentes com os objetivos dos cursos, os 

componentes curriculares, o estágio curricular supervisionado, as atividades complementares, o 

sistema de avaliação, o projeto de iniciação científica e o trabalho de conclusão de curso. 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais, busca-se, por meio dos projetos pedagógicos de 

seus cursos, proporcionar aos egressos, aptidões globais. 

Assim, cada curso é direcionado à formação de um profissional com perfil próprio, inerente à 

formação pretendida, como: 
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 Capacidade de compreensão das questões científicas, técnicas, sociais, políticas e 

econômicas relacionadas ao seu campo de trabalho. 

 Capacidade de utilização dos saberes para mediação da aprendizagem. 

 Capacidade de propor ações educativas passíveis de modificar relações sociais e 

profissionais pouco produtivas. 

 Desenvolvimento da capacidade de auto-gerenciamento e de assimilação à s                   novas 

informações. 

 Flexibilidade intelectual e capacidade de adaptação no trato de situações diversas 

presentes ou emergentes em seu campo de atuação. 

 Responsabilidade social e capacidade de atuação técnica e instrumental. 

 Capacidade de articulação dos conhecimentos de sua área específica de atuação com 

outros ramos do saber e competências inter e multidisciplinares. 

 Compromisso com a continuidade de sua própria formação. 

 

25. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES PROFISSIONAIS 

Os cursos oferecidos pela Faculdade Cidade de Coromandel oportunizam ao acadêmico o 

desenvolvimento das competências e habilidades: 

I. Habilidades Científicas 

a) Domínio do saber nas diversas áreas do conhecimento do campo profissional, em 

especial o conhecimento ligado à sua área de atuação; 

b) A visão global das estruturas sócio-político-econômico e cultural vigentes, que lhe 

possibilite o tratamento das questões profissionais de maneira integrada, como parte de um 

sistema universal de conhecimentos; 

c) A percepção de que não basta a reprodução do conhecimento científico existente, mas 

é preciso repensá-lo de maneira crítica e criativa, no exercício de suas funções; 

d) O domínio da tecnologia de pesquisa; 

e) O acompanhamento do avanço científico e tecnológico, através da Formação 

Permanente e Continuada. 
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II. Habilidades Técnicas 

a) Domínio do “saber fazer” e a capacidade de comunicar de maneira clara e atualizada o 

conhecimento científico, utilizando tecnologia apropriada; 

b) A utilização de métodos e técnicas modernas e apropriadas ao desenvolvimento do 

processo profissional, visando o trabalho; 

c) A aplicação do conhecimento teórico na prática profissional. 

 

III. Habilidades Políticas 

a) A posição crítica frente às situações reais, assumindo o compromisso com o momento 

histórico contemporâneo; 

b) A utilização da atitude democrática, como um dos princípios básicos da sua profissão. 

c) O estabelecimento de um princípio ético com a educação e com o respeito ao ser 

humano, em suas possibilidades e limitações. 

 

IV. Habilidades Pessoais 

a) A liderança, a sociabilidade, a iniciativa, o dinamismo, o raciocínio verbal, o raciocínio 

abstrato, a criatividade, a ética e a coerência no trabalho. 

b) O detalhamento está previsto no projeto pedagógico de cada curso da instituição. 

 

25.1. PERFIL DO CORPO DOCENTE 
 

Uma proposta pedagógica só se efetiva pela ação de docentes qualificados e comprometidos com a 

construção do currículo. Ainda mais: ao pretender formar determinado tipo de profissional, os 

docentes que o habilitam devem possuir, pelo menos coletivamente, perfil com as características 

almejadas para o egresso. 

A escolha do corpo docente dos cursos ministrados pela Instituição é balizada pelos seguintes 

critérios: 

a) possuir formação e qualificação acadêmicas específicas ou afins à(s) disciplina(s) 

ministrada(s); 
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b) ter condições, por sua atuação e seu desempenho técnico e pedagógico, de contribuir 

para a formação profissional almejada, assumindo os princípios que fundamentam a 

proposta do curso. 

Para que a proposta possa ser implementada, o corpo docente deve apresentar, no seu coletivo,   

as características que se pretende formar no acadêmico. Assim, os docentes devem possuir visão 

abrangente do papel social, político e ético do profissional e de seu campo de atuação e de 

responsabilidade social em relação à atuação técnica e instrumental, domínio das habilidades e 

competências necessárias ao exercício profissional na área, evidenciando capacidades e competências 

inter e multidisciplinares. Os docentes devem, ainda, ter a habilidade de articular a unidade teoria e 

prática, trabalhando de forma coletiva e interdisciplinar. 

É expectativa da Instituição que este corpo docente atue na construção coletiva do currículo e 

responda ao desafio da formação de um profissional competente. 

 

 
25.2. ESTRUTURA CURRICULAR 
 

Os cursos ministrados pela Instituição têm seus projetos pedagógicos próprios. As estruturas 

curriculares se organizam objetivando a especificidade da formação profissional a ser desenvolvida. 

Pretende com o processo de revisão curricular  desenvolver na Instituição um modelo de currículo 

personalizado, onde o comportamento – evidenciado pela aprendizagem - seja caracterizado como 

uma associação determinada pelo tipo de aluno e pelo ambiente (maneiras de ensinar). Através de um 

currículo contextualizado à realidade situacional local e regional, o aluno poderá ser envolvido na 

implementação das estratégias instrucionais, a fim de torná-lo incentivador e facilitador do 

desenvolvimento das habilidades de solução de problemas e tomada de decisão. 

Será preciso renovar constantemente a instituição, com postura pedagógica (re) atualizadora, que 

tenha a crítica e o diagnóstico das necessidades da região como balizamento de um novo projeto 

institucional que estabeleça as prioridades estratégicas de mudanças e prepare os estudantes para 

serem líderes, portadores de valores éticos e políticos capazes de promover mudanças na sociedade 

em que vão atuar. 

Na nova abordagem curricular, a matriz deverá ser centrada em problemas que sejam significativos 
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para os alunos e que satisfaçam as suas necessidades, desde o seu ingresso na instituição. 

A Faculdade estrutura os currículos de seus cursos numa visão renovada embasada na epistemologia 

contemporânea e na consciência crítica e histórica inerente à responsabilidade social, cidadã e 

inclusiva, sempre observando as Diretrizes Curriculares pertinentes, mas orientando-se ainda segundo 

a diretriz de sua visão e de sua missão.   Porquanto, caracteriza seu compromisso de formação 

acadêmica profissional e cidadã, através da firme intencionalidade em: 

I) Promover uma formação profissional eficaz, otimizando uma graduação de qualidade de 

caráter pluralista, crítica e reflexiva, que articula as especificidades das competências técnicas, da 

formação profissional em equilíbrio com a formação geral, humanística e ética; 

II) Possibilitar a capacitação e habilitação do egresso para acompanhar a evolução do 

conhecimento teórico-prático em sua área, necessárias à atuação profissional futura; 

III) Agir em prol do desenvolvimento regional, interagindo nos vários níveis de atuação, 

demonstrando engajamento com as questões ligadas à sustentabilidade social, ambiental, afro 

indígena e de inclusão; 

IV) Promover programas de serviços que interajam com as demandas da comunidade, 

equacionando problemas e buscando soluções compatíveis com a realidade; 

V) Prover a disponibilidade para o trabalho em equipe interdisciplinar e multiprofissional; 

VI) Desenvolver o processo de revisão dos projetos pedagógicos dos cursos considerando-

se as necessidades ambientais externas, internas e os resultados do processo de avaliação 

institucional com o intuito de manterem atualizadas e úteis às propostas dos cursos e programas 

oferecidos. 

Os currículos dos cursos serão, permanentemente, objetos de revisões, que deverão ser monitoradas 

pelos avanços do conhecimento em cada área e pelas demandas do mercado de trabalho.  Reuniões 

semestrais de revisão e de planejamento do currículo de cada curso deverão ser conduzidos pelos 

Membros do Núcleo Docente Estruturante (NDE) com a presença dos membros do Colegiado de 

cursos. 

 

25.3. METODOLOGIA 
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Os princípios metodológicos da Faculdade Cidade De Coromandel estão norteados por sua missão, a 

qual deverá conduzir à obtenção do perfil desejado do egresso. Assim 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.  

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 orientador no processo de 

aprendizagem, e não o detentor do conhecimento; que o conteúdo adequado é à 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 fatores 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 caracterizam-se por ações conscientes, planejadas e controladas, e 

visam atingir, além dos objetivos gerais e específicos propostos, algum nível de generalização.  

De modo geral, a Faculdade Cidade De Coromandel, aplica metodologias modernas e variados recursos 

de ensino-aprendizagem, de acordo com as necessidades e as especificidades de cada disciplina. Como 

exemplos podem ser citados o método expositivo-dialogado 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 
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realidade concernentes ao currículo, ou pela mediação de sistemas simbólicos que permitiriam uma 

relação crítico-ativo dos alunos com o seu entorno - o meio físico e o espaço sociocultural. Como meios 

pode-se citar o aparato tecnológico oferecido pela Faculdade Cidade De Coromandel, como 

laboratório de informática e de práticas diversas, com acesso à Internet, projetores multimídia, TV e 

vídeo, biblioteca física e virtual, entre outros. 

Finalmente, procura-se uma constante melhoria na qualidade do processo de ensino-aprendizagem, 

principalmente nas disciplinas de conteúdo mais complexo, nas quais o corpo discente encontra 

maiores dificuldades. 

A orientação para o processo de construção do conhecimento em sala de aula se dá através de três 

grandes dimensões: 

I) Mobilização para Conhecimento;  

II) Construção do Conhecimento; 

III) Elaboração da Síntese do Conhecimento. 

 

25.4. INTEGRAÇÃO ENTRE TEORIA E PRÁTICA 
 

Os cursos da Faculdade Cidade de Coromandel buscam vincular teoria e prática, de modo que a 

formação profissional seja perpassada por essa relação de unidade, sendo esta uma das principais 

matrizes orientadoras dos projetos pedagógicos. 

Destarte, esta vinculação há de expressar-se, além das disciplinas teóricas, que não podem desprezar 

este marco relacional, como nos Estágios Supervisionados obrigatórios e não obrigatórios, nas 

práticas, nas Atividades Complementares e demais componentes curriculares pertinentes, nos 

termos expressos em cada projeto. 

Para concretizar a interação teoria/prática, necessária à formação profissional, os cursos utilizam-se 

de parcerias com instituições e empresas, espaços para observação e vivências teórico-práticas, 

interdisciplinares, contribuindo para a formação do acadêmico e para o desenvolvimento das 

atividades curriculares. 

 

25.5. ATIVIDADES CURRICULARES COMPLEMENTARES 
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Constitui-se de 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 FCC.  

As novas diretrizes curriculares apontam para a necessidade do desenvolvimento de competências e 

habilidades nos alunos. O objetivo é a formação pessoal e social do aluno como plataforma básica da 

sua formação profissional, permitindo-lhes maior facilidade no enfrentamento das contínuas 

mudanças tecnológicas e ambientais do mercado de trabalho. 

É neste contexto que surgem nos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação as Atividades 

Complementares, pretendendo levar o aluno a buscar formas diversificadas de desenvolver o seu perfil 

profissional, através de participação em ações de extensão, pesquisa, iniciação científica e extensão. 

Essa mudança de visão tem, de forma geral, efeitos profundos na forma como se compõe, atualmente, 

uma proposta curricular e na metodologia didático pedagógica a ser adotada. O enfoque no 

desenvolvimento de competências e habilidades requer uma metodologia focada na responsabilidade 

do aluno em aprender e não mais, apenas, no professor em ensinar. 

Dentro desse prisma, a aprendizagem passa a requerer, por parte do aluno, capacidade de pesquisar, 

analisar, criticar, criar, inovar e pensar. A função do professor se transforma de transmissor do 

conhecimento para orientador na constante busca do conhecimento. 

A Faculdade Cidade de Coromandel alinha-se a essa nova metodologia da aprendizagem centrada no 

desenvolvimento de competências e habilidades, procurando: 

 Incentivar o aluno a participar de atividades fora da sala de aula e de práticas laboratoriais; 

 Firmar convênios para estágios curriculares e extracurriculares, e desenvolvimento de projetos 

de assistência comunitária; 

 Estabelecer parcerias e intercâmbio com empresas e outras instituições para o 

desenvolvimento de ações de extensão, dentre outras iniciativas que favoreçam a participação 

discente. 

O conjunto dessas oportunidades proporciona uma efetiva integração do ensino, da pesquisa e das 

atividades de extensão, bem como a consolidação do processo de aprendizagem, tendo em vista que 

este processo depende da atitude assumida pelo aluno de pesquisar, indagar, observar e analisar 
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criticamente, e, ainda, de manter uma efetiva participação com o meio social. 

Cada curso atribuirá uma parte de sua carga horária total para as Atividades Complementares, que não 

serão alocadas em nenhum semestre específico. As atividades complementares estão detalhadas nos 

projetos pedagógicos dos respectivos cursos, respeitada a especificidade de cada um. 

O registro no Histórico Escolar será feito pela Secretaria Geral mediante processo individualizado, 

promovido no período da formatura para integralizar a totalidade de carga horária. Constará, no 

Histórico Escolar, o registro das atividades complementares em carga horária (total), especificando as 

atividades realizadas, observando regulamento para a realização destas atividades. 

 
 

26. ESTÁGIO SUPERVISIONADO 
 

26.1. ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO 

 

O estágio Supervisionado constitui parte essencial do currículo. Ele é o elo de ligação da aprendizagem 

teórico/prática, com atuação assistida por docentes da instituição onde os estágios estarão sendo 

realizados. Os estágios possuem legislações próprias, disposta no Manual que Regulamenta os  

Estágios  como preveem as Diretrizes Curriculares de cada curso, respeitando as cargas horárias 

previstas.  

O Estágio Supervisionado caracterizado como Núcleo Prático Profissionalizante, possui um professor 

responsável, que acompanha um grupo de alunos orientando-os, ensinando-os e supervisionando-os 

no exercício e prática da sua profissão. A esses professores daremos a denominação de Supervisores 

de Estágio. 

As atividades desenvolvidas nas áreas de estágio recebem sua fundamentação teórica de forma 

sistematizada, em atividades teóricas-práticas, de ensino e pesquisa, culminando com o exercício 

discente, supervisionado pelo docente da instituição também chamado de preceptor, que avalia o 

formando nos diversos cursos de graduação da IES e em seus locais de estágio. Reuniões periódicas 

entre os professores supervisores e estagiários deverão ser realizadas conforme princípios do núcleo 

acadêmico que consta em regimento.  
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26.2.  ESTÁGIO SUPERVISIONADO NÃO OBRIGATÓRIO 

 

Estágio não obrigatório é o estágio que pode ser realizado pelo aluno, mas não é componente 

obrigatório da matriz curricular ou está em períodos fora dos definidos como Estágio obrigatório. 

As horas cumpridas neste estágio não são computadas para o estágio obrigatório e nem para a 

integralização do curso, sendo que as atividades realizadas devem ser compatíveis com aquelas 

previstas na legislação e nas diretrizes formativas do curso. 

O estágio não obrigatório deve ser realizado nas áreas de formação do estudante e em consonância 

com o perfil profissional descrito no Projeto Pedagógico do curso. 

 
 

27. FORMAÇÃO CONTINUADA 
 

A Faculdade Cidade de Coromandel agrega um sistema de oferta de formação continuada que se 

desenvolve através de duas instâncias: 

 Pós-Graduação lato sensu. 

 Programa de Extensão. 

Os Cursos de Pós-Graduação, nível de Especialização, objetivam a preparação de recursos humanos 

para atuarem de forma qualificada no mercado de trabalho, bem como a formação continuada 

dos egressos. 

Os Cursos de Pós-Graduação propõem-se a cumprir as seguintes finalidades: 

 Contribuir para a formação continuada de egressos dos diferentes cursos de graduação. 

 Intervir na formação de recursos humanos para as várias funções constitutivas da produção e 

das necessidades de trabalho. 

 Oportunizar o aprofundamento do conhecimento teórico e do instrumental prático 

relacionados aos diversos aspectos que envolvem os campos das diferentes áreas do saber. 

 Favorecer a construção da competência pedagógica nas dimensões do ensino e da pesquisa. 

O Programa de Extensão se desenvolve através da oferta de serviços e realização de Encontros, 

Seminários, Ciclos de Palestras, Exposições, Mostras Científicas e cursos relacionados a 
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conhecimentos veiculados na Instituição ou provenientes dos saberes e das competências de seus 

docentes ou convidados. 

Os eventos são organizados pelos Coordenadores de Cursos de Graduação, bem como pelos 

professores. 

Os temas são escolhidos a partir das sugestões dos professores e acadêmicos, das necessidades de 

ampliação da discussão de assuntos relacionados às disciplinas dos Cursos de Graduação e de Pós-

Graduação e às pesquisas desenvolvidas. 

Alguns eventos são organizados em parceria com outras instituições, com o objetivo de integrar a 

instituição a programas por elas desenvolvidos. 

 

28. EGRESSO 
 

A Política de Acompanhamento do Egresso da Faculdade Cidade de Coromandel está fundamentada na 

possibilidade de discursão das ações que são realizadas pela instituição voltadas para o 

desenvolvimento dos acadêmicos tendo em vista o aperfeiçoamento dos cursos e dos serviços 

prestados a fim de melhorar as competências e as habilidades dos discentes bem como a participação 

dos egressos nas distintas atividades que são oferecidas pela instituição.  

Por meio da política de acompanhamento, a instituição que acompanha o egresso torna possível traçar 

um mapeamento e sequencialmente a partir das informações obtidas construir indicadores que 

permitem uma discussão e análise da qualidade dos cursos e oferecidos pela IES e a repercussão dos 

mesmos no mercado de trabalho e na sociedade. Deve-se levar em consideração que tais informações 

são importantes indicadores para o aperfeiçoamento dos próprios cursos e para o desenvolvimento 

qualitativo de oferta educacional da IES.  

Os egressos também são um dos segmentos avaliados pela CPA anualmente, os dados coletados pela 

CPA oportunizam conhecer o perfil do egresso e as contribuições que a instituição lhe oportunizou 

durante seu processo de formação e após esse processo. 

No site da instituição a um espaço/aba destinada ao egresso, tanto para relato de experiências como 

de informação quando a formação e mercado de trabalho.  

O programa de acompanhamento de egressos permite a coleta de dados sobre a inserção dos egressos 
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no mercado de trabalho, possibilitando assim que a IES acompanhe de forma continua as mudanças e 

as necessidades atuais do mercado possibilitando-lhe uma revisão e organização das propostas de 

formação dos cursos objetivando formar profissionais cada vez mais qualificados para o mercado.  

A política de egressos também serve de apoio ao aluno durante a sua transição para o mercado de 

trabalho, uma vez que é de suma importância a continuidade da relação iniciada desde os primeiros 

semestres do curso de graduação. Tem-se o entendimento que a política de acompanhamento ao 

egresso não começa logo após a colação de grau. Ela deve se iniciar enquanto o aluno está se 

preparando para sair do âmbito acadêmico para atuar no mundo do trabalho. Neste momento ocorre 

a necessidade de orientações específicas para que o mesmo possa sentir mais seguro e preparado para 

enfrentar o a competitividade do mercado atual.  

Sendo assim as políticas de acompanhamento do egresso juntamente com o Programa de 

Acompanhamento de Egressos são ferramentas fundamentais e fonte de informações para a auto 

avaliação continuada da Faculdade Cidade de Coromandel. 

 

29. POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

A Faculdade Cidade de Coromandel disponibiliza no projeto pedagógico de cada curso a inclusão da 

disciplina de libras como forma de oportunizar acesso a informação aos alunos surdos assim como 

formação profissional para que seus egressos atuem com essas pessoas.  

 A disponibilidade de internet de qualidade a todos os alunos, oportuniza aqueles que são deficientes a 

utilização de Pager e celulares, com possibilidade de recebimento e envio de mensagens escritas, que 

auxiliará no processo ensino-aprendizagem.  

A inclusão visa não só atender ao deficiente, mas a todos os alunos, no sentido de introduzir na 

instituição uma cultura de respeito e de mudança de atitude perante o diferente. Efetivando o 

compromisso no atendimento à diferença, para que o processo de incluir se efetive, busca 

constantemente o treinamento dos profissionais, através de palestras, minicursos e incentivo na 

participação de projetos e eventos que abordem o tema. 

A Faculdade Cidade de Coromandel proporciona condições de acesso e utilização de todos os seus 

ambientes ou compartimentos para pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. A 



   

 

 
60

mesma conta com rampas de acesso que permitem o acesso livre do discente a todas as salas de aulas, 

aos setores administrativos, biblioteca, laboratórios, auditórios, cantina e área de convivência.  

 Dispõe de sanitários devidamente adaptados em toda a instituição.  

 Todos os períodos que possuem alunos que apresentam algum tipo de deficiência física são 

remanejados para salas de fácil acesso.  

 O laboratório de informática possui máquinas adaptadas para o aluno.  

 A instituição pensando nos deficientes visuais: 

 Possui na IES o piso direcional indicando o caminho a ser percorrido; 

 A instituição disponibilizará softwares instalados em máquinas específicas com fones de ouvido 

para atender ao aluno.  

 A Faculdade também disponibiliza caso necessário material didático impresso em tamanho 

diferenciado.  

 Caso necessário a instituição também tem a disposição do aluno um profissional capacitado 

para acompanhar o mesmo em sala de aula.  

 

30. AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 
A Comissão Própria de Avaliação - CPA é órgão executivo que tem por finalidade a avaliação 

institucional, orientação, sistematização e prestação de informação aos órgãos superiores. 

Primordialmente, a CPA vem subsidiar a Direção Geral da Instituição nas medidas e providências para a 

melhoria do seu desempenho. A CPA tem regulamento próprio e observa a legislação pertinente, 

compete: 

I. Conduzir os processos de avaliação interna, incluindo o planejamento, a concepção e 

aperfeiçoamento de instrumentos de avaliação, desenvolvimento da metodologia de análise dos 

resultados, síntese dos resultados obtidos, até a efetivação da implantação das sugestões 

propostas; 

II. Desenvolver estudos e análises visando o fornecimento de subsídios para a fixação, 

aperfeiçoamento e modificação da política de avaliação institucional; 
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III. Propor projetos, programas e ações que proporcionem a melhoria do processo avaliativo 

institucional; 

IV. Elaborar e analisar relatórios e pareceres e encaminhar às instâncias competentes; 

V. Constituir comissões e subcomissões, se for o caso, para estudos e implantação dos 

instrumentos avaliativos; 

VI. Acompanhar permanentemente o Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI, propondo 

alterações ou correções, quando for o caso; 

VII. Acompanhar os processos avaliativos do MEC, realizando estudos sobre os relatórios avaliativos 

institucionais, para que sejam norte para providências necessárias à melhoria da qualidade de 

ensino e administrativa da instituição; 

VIII. Realizar estudos sistemáticos sobre o desempenho dos alunos da FCC no ENADE, confrontando 

com o desempenho demonstrado no processo regular de aprendizagem, buscando assim subsídio 

para melhoria da qualidade de ensino; 

IX. Articular-se com Comissões Próprias de Avaliação de outras instituições integrantes do Sistema 

Federal de Ensino e com a Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES), 

visando estabelecer ações e critérios comuns de avaliação, observando o perfil institucional da 

FCC; 

X. Articular-se com os colegiados de cursos para que os contatos com professores e alunos sejam 

promissores e propiciem a melhoria da IES e divulgação dos resultados; 

XI. Promover a divulgação dos resultados obtidos no processo de autoavaliação, em larga escala, 

utilizando os mais diversos meios físicos e eletrônicos, potencializando a entrega das informações 

levantadas à toda a comunidade acadêmica;  

XII. Sistematizar e prestar informações ao AVALIES (Avaliação das Instituições de Ensino Superior) 

solicitadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), no 

âmbito do Sistema Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Superior (SINAES). 

Os membros da CPA da Faculdade Cidade de Coromandel serão escolhidos por votação direta entre os 

pares, a ser realizada por processo de votação sistematizado pela própria comissão, através de votação 

realizada através do sistema eletrônico institucional. Para a substituição de qualquer membro da CPA 

deverá ser realizada a eleição por seus pares, a qual será organizada pela Comissão através do voto 
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direto entre os mesmos. Os representantes da sociedade civil organizada serão escolhidos pelos 

membros da CPA por indicação e posterior votação entre os mesmos.  Estes membros poderão 

permanecer em seus cargos na CPA por até 2 (dois) anos, sendo permitida a recondução. 

 

31. METODOLOGIA, DIMENSÕES E INSTRUMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO 
PROCESSO DE AUTOAVALIAÇÃO 

 

A avaliação dar-se-á inicialmente pela definição do calendário avaliativo por meio de reunião com 

os componentes da CPA, nestas definições constarão datas e atividades a serem realizadas durante 

o processo avaliativo. 

§ 1º - As datas poderão ser alteradas caso eventualidades aconteçam dentro da instituição ou com 

as atividades da CPA, redefinindo-as. 

 

Art. 17º - Deverão ser analisados anualmente os instrumentos de coleta de dados, definindo-os de 

acordo com o segmento em que serão aplicados. 

§ 1º - Caso seja necessário, a CPA poderá recrutar outros colaboradores da instituição para 

auxiliarem na organização, difusão e disponibilização do instrumento a ser utilizado na avaliação 

assim como a divulgação da mesma. 

 

Art. 18º - Acontecerá a sensibilização e mobilização da comunidade acadêmica para a participação 

no processo de avaliação interna, podendo acontecer por meio de visitas as salas de aula, sala dos 

professores, setores administrativos, cartazes, baixas/banners, contatos via e-mails, redes sociais, 

telefone e site da instituição. 

 

Art. 19º - Será disponibilizado o instrumento avaliativo de coleta de dados de acordo com o 

segmento que será avaliado podendo ser de maneira impressa ou informatizada. 

 

Art. 20º - Os dados coletados serão organizados pelo presidente por cursos e segmentos, que após 

organização, serão encaminhados a todos os membros da CPA para conhecimento dos mesmos e 

análise individual primária. 
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Art. 21 º - Os membros da CPA deverão se reunir para análise coletiva dos dados e elaborar o 

relatório com os dados mais relevantes da avaliação. 

§ 1º - No momento de análise de dados, os membros da CPA deverão atentar-se as demandas 

Potencialidades e Fragilidades da  instituição apresentadas pelo segmento. 

§ 2º - A redação e digitação do relatório final ficará a cargo do presidente, que feito este trabalho, 

deverá encaminhar a todos os membros da CPA para conhecimento e validação deste. 

Art. 22º - A divulgação dos resultados deverá ser feita a toda comunidade acadêmica em locais de 

convivência dentro da instituição, nos setores avaliados e no site da instituição, sendo que uma 

cópia do relatório estará disponibilizada de maneira impressa na CPA. 

§ 1º - Os resultados deverão ser encaminhados a todos os coordenadores de cursos, coordenadores 

de setores, coordenação acadêmica e direção geral. 

 

Art. 23º - O relatório com os resultados será entregue a direção geral pelo presidente enquanto 

representante da CPA. 

§ 1º - À direção geral serão apontados as potencialidades e fragilidades da instituição apontadas 

pela comunidade. 

§ 2º - Serão apresentadas propostas de melhorias para a instituição baseadas nos resultados 

coletados. 

§ 3º - Será solicitado a direção geral um apontamento quanto as demandas que serão priorizadas e 

serem atendidas. 

 

32. PROGRAMAS DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 
 

O processo de avaliação interna, será realizado anualmente e simultaneamente, participarão da 

avaliação o Corpo Técnico-Administrativo, Docentes, Discentes e os Egressos. O processo de avaliação 

interna será coordenado pela Comissão Própria de Avaliação, dado o caráter público de todos os seus 

procedimentos, desde a fase de elaboração conceitual até a confecção dos relatórios e deverá ser 

divulgado para a comunidade acadêmica, pelos meios de comunicação usuais da instituição. 

O instrumento de avaliação institucional deve estar estruturado de maneira a avaliar amplamente a 



   

 

 
64

IES. As áreas a serem contempladas pela a avaliação institucional são: Planejamento e Avaliação 

Institucional; Desenvolvimento Institucional (contempla a missão; o PDI e a responsabilidade social da 

IES); Políticas Acadêmicas (contempla políticas de ensino, pesquisa e extensão; a comunicação com a 

sociedade e as políticas de atendimento aos discentes); Políticas de Gestão ( contempla as políticas de 

pessoal: carreiras dos docentes e técnicos-administrativo, aperfeiçoamento, desenvolvimento 

profissional e condições para o trabalho; sustentabilidade financeira); Infraestrutura Física e a 

Avaliação Periódicas dos Espaços Técnicos, Administrativos de Docentes e Discentes. 

A Comissão Própria de Avaliação deverá ter pleno acesso a todas as informações institucionais, exceto 

as que envolverem sigilo.  

A Instituição deverá fornecer à Comissão Própria de Avaliação condições materiais, de infraestrutura e 

recursos humanos, necessárias à condução de suas atividades. 

 
33. FORMAS DE PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE ACADÊMICA, TÉCNICA E 

ADMINISTRATIVA, INCLUINDO A ATUAÇÃO DA CPA, EM CONFORMIDADE 
COM O SISTEMA NACIONAL DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR – 
SINAES 
 

O processo de avaliação e de autoavaliação institucional adotado está intrinsecamente articulado às 

mudanças e melhorias implantadas ao longo da sua trajetória. 

A Faculdade Cidade de Coromandel conta, em sua estrutura organizacional, com a Comissão Própria de 

Avaliação (CPA), responsável pela condução dos processos de avaliação interna da instituição, tanto no 

âmbito docente, quanto discente, de gestão e de infraestrutura.   

A Comissão Própria de Avaliação - CPA, será composta da seguinte maneira: 2 (dois) representantes do 

corpo docente; 2 (dois) representantes do corpo técnico-administrativo; 2 (dois) representantes do 

corpo discente; 2 (dois) representantes da sociedade civil.  

A participação dos segmentos da comunidade acadêmica engloba todos os seus membros através da 

participação direta na resposta dos questionários da CPA ou no usufruto de das modificações, 

ampliações e modernizações institucionais ocorridos diante dos cenários apresentados pela CPA. 

Os questionários da CPA são voltados aos docentes, discentes, egressos e técnicos administrativos (em 

diferentes momentos) e são assim adaptados para cada um destes setores buscando a especificidade 

das questões referentes ao pleno funcionamento e às necessidades de cada um deles. 
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Anualmente são aplicados questionários avaliativos a Discente e Egressos, Docentes e Técnicos-

administrativo disponibilizados eletronicamente, preservando o anonimato dos participantes assim 

como a não obrigatoriedade da participação dos segmentos da comunidade acadêmica.  

Através da sensibilização gerada pelos membros da CPA junto aos vários setores institucionais, todos 

eles devidamente representados por membros da comissão, se torna muito importante, pois, é esta 

sensibilização que amplia a visibilidade e a participação intensa da comunidade acadêmica durante o 

processo de coleta de dados, a Comissão Própria de Avaliação da FCC, busca sempre sensibilizar os 

diferentes setores no que tange à sua efetiva participação no processo, através de campanhas 

publicitárias internas e externas, assambleias voltadas para este fim, utilização de camisetas pelos 

membros da CPA, campanhas em site institucional, panfletos e cartazes  distribuídos entre os 

membros da comunidade acadêmica no período pré-avaliação. 

Os envolvidos poderão dar sua opinião acerca das questões destinadas ao ambiente acadêmico, 

professores, disciplinas, técnicos administrativos e infraestrutura das instalações física e equipamentos 

disponibilizados aos acadêmicos pela IES, a co-relação conhecimento científico e mercado de trabalho 

(discentes e egressos).    Sobre condições de trabalho, relacionamento institucional, organização 

didático pedagógica e infraestrutura institucional destinada ao trabalho docente (docentes). Questões 

relativas às dificuldade e facilidades encontradas pelos mesmos durante o desenvolvimento de seu 

trabalho nos mais diferentes postos destinados ao pessoal técnico administrativo, infraestrutura 

(técnicos administrativo).     

As avaliações realizadas pela CPA são objeto de discussão e análise de seus membros que mediante a 

construção de relatório com os dados coletados apresenta os resultados a toda a comunidade 

acadêmica por meio de ampla divulgação, apresentando ao CONSUAD as principais potencialidades e 

fragilidades apontadas pelos segmentos avaliados pedindo a tomada de atitudes afim de promover 

melhoria da IES nos campos pedagógicos, institucionais, de infraestrutura e atendimento.  

Assim a Comissão Própria de Avaliação, através de seus questionamentos direcionados a todos os 

setores da IES, se coloca como uma ferramenta aproximadora entre a Direção Geral e todo o corpo 

técnico e aos discentes, apontando para as principais necessidades e anseios dos acadêmicos, técnicos 

administrativos e docentes. 

As conquistas da CPA são informadas à comunidade também através de uma divulgação expressiva de 
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resultados e através do destaque nos equipamentos e ambientes conquistados pela comissão 

realizado através de adesivos com os dizeres: “Você pediu a CPA Atendeu” que são afixados nos 

equipamentos e ambiente conquistados pelas solicitações provenientes do processo autoavaliativo 

assim como no site da instituição na aba CPA.   

 

34. FORMAS DE UTILIZAÇÃO DOS RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES 
 

Os procedimentos realizados para o devido preenchimento dos questionários referentes à comissão 

Própria de Avaliação da FCC são iniciados após uma intensa sensibilização focada nos alvos do 

questionário daquele momento. Como a CPA apresenta em sua composição membros que 

representam os mais diversos setores da comunidade acadêmica, a cada membro é dada a atribuição 

de tentar ao máximo transmitir ao seu setor representativo o tamanho da importância da participação 

efetiva no processo de autoavaliação, são expostos cartazes no campus com orientações gerais e 

períodos de preenchimento dos questionários as quais são afixadas em local de grande circulação dos 

interessados, os membros da comissão possuem camisetas nos períodos de preenchimento dos 

questionários para ampliar a divulgação do processo auto avaliativo. 

Para que os resultados alcançados sejam os mais legítimos possíveis, nem os acadêmicos, nem os 

técnicos administrativos nem os docentes são identificados e muito menos obrigados a participarem 

do processo, a comissão tenta apenas sensibilizá-los sobre a importância de sua participação efetiva 

para o crescimento institucional.  

Os acadêmicos participam do processo preenchendo o questionário da CPA no primeiro semestre de 

cada ano, em período pré-determinado durante as reuniões ordinárias da comissão. Através do portal 

do aluno, os acadêmicos com a utilização de suas senhas pessoais, poderão acessar o link “Avaliação 

Institucional”, o qual os levará até as questões que se apresentarão de forma objetiva (sendo a última 

questão apresentada de forma subjetiva e intitulada (Elogios/Reclamações e/ou Sugestões). 

Após o término do período de resposta dos questionários o próprio sistema irá tabular os resultados 

em gráficos por questão, facilitando a visualização e o entendimento dos resultados para todos os 

interessados da comunidade acadêmica que tiverem acesso aos mesmos. 

Posteriormente à tabulação dos resultados os mesmos são apresentados à comunidade acadêmica 

através das diferentes ferramentas de comunicação institucional interna e externa, os resultados são 
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organizados de forma gráfica para facilitar o entendimento por parte dos membros da comunidade e 

apresentados afixados nos locais de maior circulação dentro do campus da FCC, são disponibilizados 

aos coordenadores de curso para que os mesmos possam apresenta-los, através de assembleia, aos 

seus alunos e professores, além de divulgados à comunidade externa através do site institucional.  

A Comissão Própria de Avaliação, na pessoa de seu presidente, está encarregada de apresentar os 

resultados da autoavaliação à Direção Geral, em reunião com pauta voltada a este fim. A direção Geral 

de posse destes resultados, consegue perceber as principais potencialidades e fragilidades apontadas 

por todos os setores da comunidade acadêmica, norteando assim as decisões que podem ser tomadas 

de forma mais acertada no que diz respeito à ampliação das potencialidades e a minimização das 

fragilidades apresentadas. 

 

34.1. PLANEJAMENTO E AÇÕES ACADÊMICO-ADMINISTRATIVAS A PARTIR 

DOS RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES 

 

As informações resultantes dos processos avaliativos devem subsidiar o planejamento de novas 

ações, com vistas ao aprimoramento das políticas, das diretrizes e das ações definidas no PPI e no 

PDI. 

As avaliações desenvolvidas pela Faculdade Cidade de Coromandel abrangem o ensino, a 

investigação, a extensão e a gestão, e buscam fundamentação nos instrumentos do MEC, nos 

relatórios das visitas in loco do MEC/INEP, nos resultados do ENADE, nos resultados das ações 

avaliativas internas, nos documentos institucionais (Regimento, PDI, PPI, Projetos Pedagógicos dos 

Cursos), dentre outros. 

Após a apuração dos resultados obtidos nos processos de Avaliação Institucional, que acontece a 

cada semestre, nos diversos segmentos institucionais, desenvolvem-se como principais ações: 

 Atualização e melhoria dos projetos pedagógicos, atualização do acervo da 

biblioteca, fortalecimento e ampliação das parcerias com as empresas do setor 

privado e público para o desenvolvimento de atividades de estágio supervisionado e 

atividades complementares. 

 Incentivo para o corpo discente e docente participarem de programa de 
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iniciação científica, programa de Iniciação à Docência, projetos de extensão 

oferecidos pela Instituição, destacando-se a responsabilidade social com projetos 

voltados para a comunidade, cursos profissionalizantes, palestras, participação em 

congressos. 

 Ampliação e adequação da estrutura física para portadores de necessidades 

especiais, elaboração de um programa de implantação de novas tecnologias, 

aprimoramento do sistema de comunicação interna e externa. 

 Desenvolvimento de ações de melhoria no programa de Avaliação Institucional. 

Sendo assim, a CPA estará atenta ao atendimento ao discente, que tem como objetivo principal 

fornecer ao aluno apoio e instrumentais para iniciar e prosseguir seus estudos na Instituição. 

 

35. PLANO DE AÇÃO DA CPA PARA O PERÍODO: 2021 A 2025 

 

Para melhor atendimento às necessidades e para maior eficiência do processo avaliativo, a CPA 

construiu um plano de ação, o qual se apresenta a seguir: 

 Promover a autoavaliação institucional, a avaliação de cursos de graduação, bem como a 

avaliação do trabalho docente e autoavaliação discente. 

 Promover a análise de dados apresentados nos relatórios de reconhecimento e renovação 

de reconhecimento de cursos, de recredenciamento da instituição; analisar o resultado do 

Enade e os dados apresentados no Censo Superior promovendo uma 

 articulação entre a interpretação dos resultados das avaliações realizadas pelo MEC e os da 

autoavaliação da IES; 

 Reformular os instrumentos de avaliação interna de acordo tanto com os novos 

instrumentos do INEP, quanto com as especificidades da Faculdade Cidade de Coromandel. 

 Divulgar o processo de avaliação por meio de reuniões, seminários, faixas, internet. 

 Reunir-se com docentes, discentes, técnicos administrativos e representantes da 

sociedade, a fim de divulgar o processo avaliativo. 

 Identificar os pontos frágeis e encaminhá-los aos responsáveis de cada setor, para que 

tomem as devidas providências. 
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 Propor, juntamente com os responsáveis de cada setor, ações de melhoria do 

desempenho. 

 Acompanhar de forma contínua, o desempenho dos alunos no ENADE. 

 Organizar encontros com a comunidade acadêmica para discussão dos resultados e 

proposição de ações de melhoria 

 Agendar encontros periódicos dos membros da CPA, com vistas à capacitação e atualização 

dos conhecimentos. 

 Participar de cursos, seminários, congressos e outros eventos promovidos por instituições 

externas relacionados à avaliação institucional. 

 Investir em publicação de textos científicos sobre avaliação interna, 

especialmente artigos. 

 Participar na atualização das ementas e grades curriculares de acordo com a legislação e 

diretrizes de cada curso. 

 Acompanhar os programas de Iniciação Científica e Iniciação à Docência. 

 Interagir junto aos projetos interdisciplinares dos cursos. 

 Acompanhar os egressos por meio de questionário disponível no site da instituição. 

 Apoiar a implantação e transformação acadêmica em Centro Universitário por meio do 

acompanhamento do PDI e auxílio na Elaboração do Estatuto. 

 articulação entre a interpretação dos resultados das avaliações realizadas pelo MEC e os da 

autoavaliação da IES; 

 Reformular os instrumentos de avaliação interna de acordo tanto com os novos 

instrumentos do INEP, quanto com as especificidades da Faculdade Cidade de Coromandel. 

 Divulgar o processo de avaliação por meio de reuniões, seminários, faixas, internet. 

 Reunir-se com docentes, discentes, técnicos administrativos e representantes da 

sociedade, a fim de divulgar o processo avaliativo. 

 Identificar os pontos frágeis e encaminhá-los aos responsáveis de cada setor, para que 

tomem as devidas providências. 

 Propor, juntamente com os responsáveis de cada setor, ações de melhoria do 

desempenho. 
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 Acompanhar de forma contínua, o desempenho dos alunos no ENADE. 

 Organizar encontros com a comunidade acadêmica para discussão dos resultados e 

proposição de ações de melhoria 

 Agendar encontros periódicos dos membros da CPA, com vistas à capacitação e atualização 

dos conhecimentos. 

 Participar de cursos, seminários, congressos e outros eventos promovidos por instituições 

externas relacionados à avaliação institucional. 

 Investir em publicação de textos científicos sobre avaliação interna, 

especialmente artigos. 

 Participar na atualização das ementas e grades curriculares de acordo com a legislação e 

diretrizes de cada curso. 

 Acompanhar os programas de Iniciação Científica e Iniciação à Docência. Interagir junto 

aos projetos interdisciplinares dos cursos. 

 Acompanhar os egressos por meio de questionário disponível no site da instituição. 

  Apoiar a implantação e transformação acadêmica em Centro Universitário por meio do 

acompanhamento do PDI e auxílio na Elaboração do Estatuto. 

 
  

36. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O Projeto Pedagógico Institucional (PPI) é um instrumento de gestão acadêmica para projetar a IES 

para o futuro, estabelecendo diretrizes que levem ao seu contínuo avanço institucional. 

O PPI deve estar em sintonia com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), pois é o documento 

que vai nortear as práticas institucionais na área acadêmica, o seu compromisso com as questões 

sociais, bem como os mecanismos de inserção regional da FCC e suas concepções sobre os processos 

de ensino, aprendizagem e avaliação, estando pois, num processo permanente cujo o 

desenvolvimento será acompanhado e avaliado numa atividade coletiva de todos os segmentos que 

compõem a comunidade acadêmica. 


