
 1 

 

 

 

 

 

 
 

CONGREGAÇÃO DE SANTA DOROTÉIA DO BRASIL 

FACULDADE FRASSINETTI DO RECIFE - FAFIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDI - PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

Período: 2016-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVEMBRO/2015 



 2 

SUMÁRIO 
 

  Pág. 

1. PERFIL INSTITUCIONAL................................................................. 

1.1 MISSÃO ....................................................................................... 

1.2 OBJETIVOS .................................................................................. 

1.3 ÁREAS DE ATUAÇÃO ACADÊMICA ..................................... 

1.4 METAS ......................................................................................... 

1.4.1 Para a Instituição .................................................................. 

1.4.2 Para o Ensino ........................................................................  

1.4.3 Para a Pesquisa ..................................................................... 

1.4.4 Para a Responsabilidade Social ............................................ 

1.5.5 Para a Gestão FAFIRE ......................................................... 

06 

08 

09 

10 

15 

15 

15 

16 

16 

16 

2. PPI – PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL....................... 

2.1 INSERÇÃO REGIONAL ........................................................... 

2.2 MARCOS REFERENCIAIS ...................................................... 

2.2.1 Marco Filosófico Institucional ............................................ 

2.2.3 Marco Legal ........................................................................  

2.2.4 Marco Pedagógico .............................................................. 

2.2 POLÍTICA DE ENSINO ............................................................ 

2.3 POLÍTICA DE EXTENSÃO E AÇÃO COMUNITÁRIA .......  

2.4 POLÍTICA DE PESQUISA .......................................................  

2.5 POLÍTICA DE GESTÃO ........................................................... 

2.6 POLÍTICA DA PÓS GRADUAÇÃO ....................................... 

2.7 POLÍTICA DE EDUCAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL ...... 

2.7.1 Princípios da Política Ambiental ........................................  

2.7.2 Objetivos da Política Ambiental ......................................... 

2.7.3 Eixos de Atuação ................................................................ 

2.7.4 Política de Sustentabilidade ................................................ 

2.7.5 Sensibilização e Participação .............................................. 

2.7.6 Responsabilidade Socioambiental ....................................... 

2.7.8 Investigação e Transferência ............................................... 

2.7.9 Urbanismo e Biodiversidade ............................................... 

2.7.10 Recursos Energético e Naturais ........................................ 

18 

18 

20 

20 

22 

24 

26 

27 

29 

30 

32 

34 

35 

36 

36 

37 

37 

37 

38 

38 

38 

 



 3 

  

3. CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

DA INSTITUIÇÃO ............................................................................ 

 

40 

4. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA................................ 

4.1.1 Organização Curricular ........................................................ 

4.1.2 Educação a Distancia ........................................................... 

4.1.3 Projeto Pedagógico de Curso ............................................... 

4.1.4 A Prática Pedagógica ........................................................... 

4.1.5 Tema Institucional ................................................................ 

4.1.6 Núcleo de Pesquisa e Iniciação Científica – NUPIC ........... 

4.1.7 Extensão Universitária .......................................................... 

4.1.8 Núcleo de Atendimento Educacional Especializado – NAEE  

4.1.9 Núcleo de Desenvolvimento de Carreira Discente – NUDECAD 

4.1.10 Apoio Psicopedagógico da FAFIRE – APPFIRE ............. 

4.1.11 Clínica Escola ..................................................................... 

4.1.12 Empresa Júnior ................................................................... 

4.1.13 Biblioteca ............................................................................    

4.2 PLANO PARA ATENDIMENTO ÁS DIRETRIZES PEDAGÓGICAS 

4.2.1 Política de Educação Inclusiva ............................................. 

4.2.2 Políticas de Estágio, Atividades Complementares e Práticas 

Profissionais ......................................................................... 

4.2.3 Política de Atendimento ao Discente ................................... 

4.2.4 Perfil do Egresso .................................................................. 

4.2.5 Processo de Avaliação ..........................................................    

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

48 

49 

49 

49 

50 

50 

50 

51 

51 

 

52 

54 

56 

56 

5. PERFIL DO CORPO DOCENTE...................................................... 

5.1 TITULAÇÃO DO CORPO DOCENTE ...................................... 

5.2 EXPERIÊNCIA NO MAGISTÉRIO SUPERIOR ....................... 

5.3 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO ..................... 

5.4 CRONOGRAMA DE EXPANSÃO DO CORPO DOCENTE ... 

5.5 A POLÍTICA DE QUALIFICAÇÃO CORPO DOCENTE ..... 

5.6 REQUISITOS DE TITULAÇÃO E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL   

DO CORPO DOCENTE ............................................................................. 

5.7 REGIME DE TRABALHO E PROCEDIMENTOS DE SUBSTITUIÇÃO 

EVENTUAL DE PROFESSORES .................................................................. 

58 

58 

58 

58 

59 

60 

 

60 

   

  61 



 4 

 

6. CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO......................................... 63 

7. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO...........  

7.1 ORGANOGRAMA INSTITUCIONAL ...................................... 

66 

74 

8. INFRAESTRUTURA E INSTALAÇÕES ACADÊMICAS.............. 

8.1 INFRAESTRUTURA FÍSICA .................................................... 

8.2 INFRAESTRUTURA ACADÊMICA ......................................... 

75 

75 

76 

9. ATENDIMENTO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS 

EDUCACIONAIS OU COM MOBILIDADE REDUZIDA.............. 

 

  78 

10. DEMONSTRATIVO DE CAPACIDADE E SUSTENTABILIDADE 

FINANCEIRA..................................................................................... 

39 

80 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  



 5 

ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR DA MANTENEDORA 

 

 

MANTENEDORA: Congregação de Santa Doroteia do Brasil (10.847.747/0001-33) 

CÓDIGO MEC: 116. 

ENDEREÇO: Rua da Soledade, 01 – Boa Vista – Recife/PE. CEP: 50070-060 

PRESIDENTE: Ir. Maria das Graças Soares da Costa 

 

 

ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR DA MANTIDA 

 

 

MANTIDA: Faculdade Frassinetti do Recife - FAFIRE (10.847.747/0015-39). 

CÓDIGO MEC: 160. 

ENDEREÇO: Avenida Conde da Boa Vista, 921 – Boa Vista – Recife/PE. CEP: 50060-002. 

DIRETORA GERAL: Ir. Maria das Graças Soares da Costa. 

VICE-DIRETORA: Ir. Maria do Socorro Lopes Souza. 

PROCURADOR INSTITUCIONAL: Prof. Moisés Benigno da Silva. 

COORDENADOR GERAL DE GRADUAÇÃO: Prof.ª Walnéa Mangueira Lima. 

COORDENADOR GERAL DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO: Prof. 

Antônio Gildo Paes Galindo.  

COORDENADOR GERAL ADMINISTRATIVO: Prof. Uranilson Barbosa Carvalho. 

ASSESSORIA JURÍDICA: Bel. Rejane Martins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

1. PERFIL INSTITUCIONAL 

 

A Faculdade Frassinetti do Recife - FAFIRE é uma Instituição de Ensino Superior 

de Direito Privado com autonomia patrimonial, administrativa e acadêmica, de caráter 

confessional, comunitária e sem fins lucrativos, fundada e mantida pela Congregação de Santa 

Dorotéia do Brasil. No desempenho da sua missão, desenvolvida na fidelidade aos princípios 

educacionais de Paula Frassinetti, a FAFIRE se propõe responder às necessidades da 

comunidade, oferecendo aos seus alunos condições para desenvolver competências 

profissionais dentro da perspectiva da formação integral, e sempre em vista do bem comum de 

uma sociedade que permita a construção de sentidos comprometidos com a cidadania.  

Uma das primeiras Instituições de Nível Superior do Estado de Pernambuco e da 

Região  Nordeste, a FAFIRE, inicialmente denominada Instituto Superior de Pedagogia, 

Ciências e Letras Paula Frassinetti, teve seus Cursos de Filosofia, de Matemática, de 

Geografia, de História, de Ciências Sociais, de Letras Clássicas, de Letras Neolatinas, de 

Letras Anglo-Germânicas e de Pedagogia autorizados a funcionar pelo Decreto-Lei n.º 6.488, 

de 05 de novembro de 1940.  

Em 13 de março de 1941, no salão nobre do Colégio de São José – Recife/PE, 

Instituição mantida pela mesma Congregação, teve lugar a Sessão Solene inaugural do 

referido Instituto e em 08 de setembro do mesmo ano, foi homologado o Parecer CNE/CES 

nº. 146 - favorável ao pedido de autorização para adotar o nome Faculdade de Filosofia do 

Recife, e através do Decreto-Lei n.º 13.583, de 05 de outubro de 1943, foram reconhecidos os 

Cursos acima citados. 

 Por força de Decreto-Lei nº 9.388, datado de junho de 1946 e ainda em vigor,  a 

FAFIRE foi incorporada à Fundação da Universidade de Recife, possibilitando, assim, a 

criação da primeira Universidade de Pernambuco, a atual Universidade Federal de 

Pernambuco – UFPE, pela integração de faculdades já existentes no Estado - de Direito, 

Engenharia, Farmácia, Medicina e Belas Artes.  

Atenta às demandas de formação profissional que foram, ao longo das décadas, se 

desenhando no cenário nacional, a FAFIRE ampliou as suas áreas de atuação com a oferta dos 

cursos de Ciências Biológicas, autorizado pelo Decreto-Lei nº. 44.051, de 22.07.1958 e 

Psicologia, autorizado pelo Decreto-Lei nº. 71.362, de 13.11.1972. 

A Congregação, órgão superior deliberativo da Instituição, diante da necessidade da 

oferta de novos cursos cujas propostas abrangem outros campos de estudo, aprovou, no dia 26 

de outubro de 1999, a modificação do nome Faculdade de Filosofia do Recife para Faculdade 
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Frassinetti do Recife. Com isso, apresentou ao Ministério da Educação e Cultura - MEC 

projeto para atuar na área das Ciências Sociais Aplicadas. Foram criados os Cursos de 

Administração, autorizado pela Portaria nº. 180 de 10 de agosto de 1997 e Turismo, 

autorizado pela Portaria n.º 215, de 08 de agosto de 2001.  

Em atenção as demandas educacionais, sociais e mercadológicas e com mais de 75 

anos de experiência na área da Educação, a FAFIRE vem buscando, ao longo de sua 

trajetória, como Instituição de Ensino Superior confessional, comunitária e filantrópica, 

melhorias e mudanças fundamentais para a educação, através de uma proposta educacional 

inspirada nos princípios éticos e cristãos. 

A FAFIRE atualmente oferece os Cursos de Bacharelados: em Administração, Ciências 

Biológicas, Ciências Contábeis, Psicologia e Turismo; de Licenciaturas em Ciências 

Biológicas, Letras (Português/Inglês – Português/Espanhol), Pedagogia e Cursos Superiores 

de Tecnologia em Logística, Gestão Comercial, Gestão Financeira, Gestão de Recursos 

Humanos, Gestão  Ambiental e Processos Escolares. 

Condizente com as demandas por melhor qualificação profissional, em 1990, a 

FAFIRE ingressou no campo da pós-graduação lato sensu com os cursos de Educação 

Popular, Comunicação em Educação e Ensino Especial/Área Mental, conforme Parecer da 

Câmara de Ensino Superior nº 448/90, de 02 de abril de 1990 e atualmente, oferece mais de 

70 cursos nas áreas de Administração, Ciências Biológicas, Educação, Letras, Tecnologia da 

Informação, Direito, Turismo e Psicologia. 

Preservando o direcionamento filosófico e humanístico que norteia seus princípios 

básicos e com o propósito de oferecer uma formação integral, a FAFIRE incentiva a 

divulgação da produção científica de professores e alunos com a criação da Revista Lumen 

(1948), Qualis B; com os cadernos FAFIRE (2001), e, atualmente, edita a Revista FAFIRE, 

indexada. Em 2003 implantou o Núcleo de Pesquisa e Iniciação Científica (NUPIC) com o 

objetivo de desenvolver projetos de pesquisa de aplicabilidade na Região Nordeste e, em 

especial, Pernambuco. A tradição na prática das ações comunitárias, um dos pilares da 

extensão universitária, possibilitou  no ano de 2008 a aprovação da  Incubadora de 

Empreendimentos Econômicos Solidários - ITCP junto ao MTE – PRONINC.  

 O viés da pesquisa foi fortalecido quando no ano de 2012 teve homologado  o Comitê 

de Ética em Pesquisa - CEP, junto ao Comitê Nacional em Ética e Pesquisa – CONEP, 

conforme ofício circular n.º 211/2012 CONEP/CNES/GB/MS, de 11 de junho de 2012. 

 Com vistas a melhoria da qualificação das Licenciaturas, obteve em 2014, rovação do 

projeto de melhoria e fortalecmento da formação docente junto a Coordenação de 
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Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES em resposta ao Edital 061/2013, para 

Seleção de Projetos Institucionais de Iniciação à Docência. Foram oferecidas internamente 30 

(trinta) vagas para o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID para 

alunos das Licenciaturas em Ciências Biológicas, Letras e Pedagogia. O PIBID é uma 

iniciativa para o aperfeiçoamento e a valorização da formação de professores para educação 

básica. O programa concede bolsas a alunos das licenciaturas participantes de projetos de 

iniciação à docência, promovidos por Instituições de Educação Superior em parceria com 

escolas de educação básica da rede pública de ensino.  

Em 2015 foi qualificada como Instituição Comunitária de Educação Superior – ICES, 

salvaguardada pela Lei nº 12.881, de 12 de novembro de 2013, e da Portaria nº 863, de 03 de 

outubro de 2014, conforme publicação da Portaria nº 382, de 27 de maio de 2015 (D.O.U – 

Seção 1 – nº 100, de 28 de maio de 2015). No mesmo ano, obteve também a homologação 

junto a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica - SETEC/MEC para a oferta de 

cursos técnicos vinculados ao Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – 

PRONATEC, oferecendo o Curso Técnico de Reabilitação de Dependentes Químicos (1.200 

h), com 50 (cinquenta) vagas, noturno. 

 

1.2 MISSÃO  

 

A FAFIRE, fundamentada em princípios éticos e nos ensinamentos da Igreja Católica, 

tem por missão “oferecer uma educação integral de qualidade promovendo a formação 

humana e profissional comprometida com a construção de uma sociedade justa e fraterna, 

fundamentada em princípios éticos e cristãos e na intuição pedagógica de Paula 

Frassinetti”. 

Como podemos observar, a FAFIRE defende, portanto a presença do diálogo, que 

implica na escuta, na percepção do outro, na busca da verdade, na participação crítica e 

criativa; o favorecimento de ações comprometidas com a justiça, com a fraternidade e com a 

solidariedade; a audácia pedagógica para assumir uma prática educativa inovadora, apoiada 

na ética, na ciência e no equilíbrio entre firmeza e suavidade para a satisfatória condução do 

ensino e da aprendizagem.  

No processo de formação integral fomenta o desafio de que os alunos, para além da 

formação profissional, descubram a sua missão de vida para o qual registra, no Projeto 

Institucional, a prática do acolhimento, a construção do olhar transdisciplinar, o 

acompanhamento das mudanças socioculturais, o redimensionando de seu papel e sua 
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atuação, a promoção da autoavaliação de sua prática e o respeito às diversidades étnicas, 

culturais, religiosas, ideológicas e de gênero, de modo a construir a cultura da solidariedade. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Sendo uma das primeiras Instituições de Ensino Superior voltada para a formação 

pedagógica no estado de Pernambuco e no Nordeste, ampliou e fortaleceu, no decorrer dos 

seus 75 anos, um projeto institucional humanístico pautado em valores e atitudes que 

traduzem a sua teleologia: a construção da plenitude da vida humana.  

A FAFIRE tem como objetivos, em consonância com a LDBEN 9.394/96: 

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

pensamento reflexivo; 

 Formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimentos, aptos para a inserção 

em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade 

brasileira, e colaborar na sua formação contínua; 

 Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão de cultura, e, 

desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive; 

 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; 

 Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e 

possibilitar a correspondente caracterização, integrando os conhecimentos que vão 

sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de 

cada geração; 

 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; 

 Promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das 

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

tecnológica geradas na instituição e em outras organizações de ensino e de 

pesquisa. 
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1.3 ÁREAS DE ATUAÇÃO ACADÊMICA 

 

 

 

CURSOS DE GRADUAÇÃO 

 

CURSO VAGAS INTEGRALIZAÇÃO TURNO 

Administração 

 

200 Mínima 08 períodos 

Máxima 14 períodos 

Diurno / Noturno 

Ciências Biológicas 

Bacharelado 

150 Mínima 08 períodos 

Máxima 14 períodos 

Diurno 

Ciências Biológicas 

Licenciatura 

150 Mínima 08 períodos 

Máxima 14 períodos 

Noturno 

Ciências Contábeis 

 

200 Mínima 08 períodos 

Máxima 14 períodos 

Diurno / Noturno 

Letras (Português/Inglês) 

 
50 Mínima 08 períodos 

Máxima 14 períodos 

Noturno 

Letras (Português/Espanhol) 
50 Mínima 08 períodos 

Máxima 14 períodos 

Noturno 

Pedagogia 125 Mínima 08 períodos 

Máxima 14 períodos 

Noturno 

Psicologia 125 Mínima 10 períodos 

Máxima 18 períodos 

Diurno 

Turismo  

(em desativação) 

100 Mínima 08 períodos 

Máxima 14 períodos 

Noturno 

Logística 

 

100 Mínima 04 períodos 

Máxima 08 períodos 

Noturno 

Gestão Comercial 

 

100 Mínima 04 períodos 

Máxima 08 períodos 

Noturno 

Gestão Financeira 

 

100 Mínima 04 períodos 

Máxima 08 períodos 

Noturno 

Gestão de Recursos Humanos 

 

100 Mínima 04 períodos 

Máxima 08 períodos 

Noturno 

Processos Escolares 

 

100 Mínima 06 períodos 

Máxima 12 períodos 

Noturno 

Gestão Ambiental 100 Mínima 04 períodos 

Máxima 08 períodos 

Noturno 
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ATOS REGULATÓRIOS 

FORMAÇÃO CURSO AUTORIZAÇÃO RECONHECIMENTO 

 

 

 

 

 

Licenciaturas 

 

Letras 

(Português/Inglês) 

 

Decreto nº 6.488 de 

05.11.1940 

Decreto nº 13.583 de 

05.10.1943 

Letras 

(Português/Espanhol) 

Portaria nº 234 de 

07.12.2006 

 

--- 

Pedagogia Decreto nº 6.488 de 

05.11.1940 

 

Decreto nº 13.583 de 

05.10.1943 

 

Ciências Biológicas Decreto nº  37.816 de 

1955 

Decreto nº 44.051 de 

22.07.1958 

 

 

 

 

 

 

Bacharelados 

 

Administração Portaria Ministerial nº 

2.145 de 20.11.1997 

 

Portaria Ministerial nº 

3.905 de 18.12.2003 

Ciências Biológicas Decreto nº 37.816 de 

29.08.1955 

Decreto nº 44.051 de 

22.07.1958 

Ciências Contábeis 

 

Portaria nº 406 de 

30.08.2013 

 

--- 

Turismo  

(em desativação) 

Portaria nº 215 de 

08.02.2001 

 

Portaria nº 223 de 

07.06.2006 

 

Psicologia Decreto nº 62.673 de 

08.05.1968 

Decreto nº 71.362 de 

13.11.1972 

 

 

 

 

 

 

Tecnológicos 

 

Logística Portaria n° 16 de 

23.01.2013 

 

Portaria n° 1035 de 

23.12.2015 

 

Gestão Comercial 

 

Portaria n° 212 de 

17.05.2013 

Portaria n° 250 de 

30.06.2016 

Gestão Financeira 

 

Portaria n° 181 de 

08.05.2013 

Portaria n° 249 de 

30.06.2016 

Gestão de Recursos 

Humanos 

Portaria n° 405 de 

30.08.2013 

Portaria n° 891 de 

29.12.2016 

Processos Escolares 

 

Portaria n° 743 de 

10.12.2014 

--- 

Gestão Ambiental Portaria n° 768 de 

01.12.2016 

--- 
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CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 

 

 

CURSO (S) 

 

ÁREAS DE 

CONHECIMENTO 

(CAPES) 

ATO LEGAL:  

RESOLUÇÃO 

CEPE 

CARGA 

HORÁRIA 

Nº 

VAGAS 

Gestão em  Marketing 
Ciências Sociais 

Aplicadas 

02/11 366 
40 

Gestão Financeira 
Ciências Sociais 

Aplicadas 

03/11 366 
40 

Gestão Logística 
Ciências Sociais 

Aplicadas 

04/11 366 
40 

Gestão de Pessoas 
Ciências Sociais 

Aplicadas 

05/11 366 
40 

Gestão da 

Comunicação 

Empresarial 

Ciências Sociais 

Aplicadas 

06/11 366 

40 

Gestão de Projetos 

Sociais 

Ciências Sociais 

Aplicadas 

08/11 360 
40 

Gestão de Processos 
Ciências Sociais 

Aplicadas 

01/14 366 
40 

Gestão Estratégica do 

Capital Humano 

Ciências Sociais 

Aplicadas 

10/11 360 
40 

Gestão Estratégica de 

Negócios 

Ciências Sociais 

Aplicadas 

11/11 360 
40 

Gestão da 

Controladoria 

Ciências Sociais 

Aplicadas 

09/11 360 
40 

Gestão Tributária 
Ciências Sociais 

Aplicadas 

13/11 360 
40 

Gestão de Projetos 
Ciências Sociais 

Aplicadas 

15/11 368 
40 

Gestão da Produção 
Ciências Sociais 

Aplicadas 

16/12 368 
40 

Governança em TI 
Ciências Sociais 

Aplicadas 

17/12 368 
40 

Engenharia de 

Software 

Ciências Exatas e da 

Terra – Ciência da 

Computação 

18/12 368 

40 

Segurança da 

Informação 

Ciências Exatas e da 

Terra – Ciência da 

Computação 

01/15 368 

40 

Direito do Trabalho e 

Previdenciário nas 

Organizações 

Ciências Sociais 

Aplicadas 

19/12 362 40 

Direito Social e 

Políticas Publicas 

Ciências Sociais 

Aplicadas 

20/13 362 40 

Gestão Integrada da 

Qualidade, Auditória e 

Certificações 

Ciências Sociais 

Aplicadas 

25/13 368 40 
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Business Intelligence 

(BI) e Business 

Analytics  (BA) 

Ciências Sociais 

Aplicadas 

02/15 368 40 

Gestão de Serviços de 

TELECOM 

(telecomunicação ) 

Ciências Sociais 

Aplicadas 

03/15 368 40 

Gestão de Serviços Ciências Sociais 

Aplicadas 

04/15 368 40 

Análises Clínicas Ciências Biológicas 17/11 360 35 

Educação Ambiental Ciências Humanas 18/11 360 40 

Gestão Ambiental Ciências Sociais 

Aplicadas 

19/11 360 40 

Microbiologia Ciências Biológicas 20/11 360 40 

Perícia e Auditória 

Ambiental 

Ciências Sociais 

Aplicadas 

21/11 360 40 

Gestão para Cidades 

Sustentáveis 

Ciências Sociais 

Aplicadas 

01/16 398 40 

Alfabetização e 

Letramento 

Ciências Humanas 25/11 372 40 

Coordenação 

Pedagógica 

Ciências Humanas 26/11 372 40 

Gestão de Tecnologia 

Educacional e 

Educação a Distância 

Ciências Humanas 04/14 370 30 

Gestão Educacional: 

Espaço Escolar e não 

Escolar 

Ciências Humanas 29/11 360 40 

Psicopedagogia Ciências Humanas 30/11 360 40 

Psicopedagogia 

Clínica e Institucional 

Ciências Humanas 05/14 600 40 

Docência do Ensino 

Superior 

Ciências Humanas 33/11 360 40 

Educação e 

Ludicidade: Espaço 

Escolar e Não Escolar 

Ciências Humanas 37/11 388 40 

Educação Infantil Ciências Humanas 35/12 372 40 

Neuropedagogia Ciências Humanas 45/13 388 40 

Educação Especial Ciências Humanas 27/11 382 40 

Cultura Pernambucana Lingüística, Letras e 

Artes 

39/11 370 40 

Língua e Literatura 

Inglesa 

Lingüística, Letras e 

Artes 

40/11 370 40 

Linguística Aplicada a 

Práticas Discursivas 

Lingüística, Letras e 

Artes 

41/11 367 40 

Linguística Aplicada 

ao Ensino da Língua 

Inglesa 

Lingüística, Letras e 

Artes 

42/11 370 40 

Linguística Aplicada 

ao Ensino da Língua 

Lingüística, Letras e 

Artes 

43/11 370 40 
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Portuguesa 

Literatura Brasileira Lingüística, Letras e 

Artes 

44/11 370 40 

Língua Inglesa: 

Metodologia da 

Tradução 

Lingüística, Letras e 

Artes 

45/11 370 40 

Língua Espanhola: 

Linguagem e 

Iterculturalidade 

Lingüística, Letras e 

Artes 

09/14 370 40 

Literatura Infanto-

Juvenil 

Lingüística, Letras e 

Artes 

47/11 370 40 

Intervenções 

Psicossociais com 

Grupos em Situação 

de Risco e 

Vulnerabilidade 

Social 

Ciências Humanas 50/11 380 40 

Psicologia no Âmbito 

da Saúde Mental com 

Enfoque na Atenção 

Básica, Uso 

Prejudicial de Álcool 

e Drogas e Serviços 

Especializados 

Ciências Humanas 51/11 400 40 

Psicologia 

Organizacional e do 

Trabalho 

Ciências Humanas 52/11 360 40 

Terapia Congnitivo-

Comportamental 

(TCC) 

Ciências Humanas 53/11 364 40 

Intervenções Clínicas 

na Abordagem 

Psicanalítica 

Ciências Humanas 54/11 368+200 

Prática 

opcional 

40 

Intervenção em 

Psicologia Social e 

Comunitária 

Ciências Humanas 55/11 364 40 

Intervenção em 

Psicologia da 

Educação 

Ciências Humanas 56/11 380 40 

Psicologia do Trânsito Ciências Humanas 58/11 416+120 

Prática 

40 

Avaliação Psicológica Ciências Humanas 63/12 380 40 

Psicologia Jurídica Ciências Humanas 69/13 370 40 

Psicologia e Direitos 

Humanos 

Ciências Humanas 05/15 364 40 

 

 

A Pós-graduação segue diretrizes traçadas pelo Conselho Nacional de Educação - 

CNE para os cursos oferecidos de Especialização. Eles são estruturados  por professores com 
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expertise na área e ou tema de estudo e passam pela avaliação inicial  das  Coordenações da 

Graduação  com posterior avaliação e aprovação do CEPE.. O corpo docente deve apresentar 

a formação exigida pela Legislação e o curso deve ter relevância para a sociedade. 

Mediante Edital Interno, a cada ano são apresentadas propostas de projetos de Cursos 

de Especialização, cujas inscrições são efetivadas por meio do site da IES.  

Os Cursos de Especialização encontram-se devidamente cadastrados e acessíveis 

através do sistema e-MEC, conforme previsto na Instrução Normativa nº 1, de 16 de maio de 

2014 e na Resolução CNE nº 2, de 2 de fevereiro de 2014. 

 

1.4 METAS 

 

Em cumprimento à sua Missão, a FAFIRE estabelece 28 (vinte e oito)  metas em 

consonância com a visão de: “promover a excelência do ensino, a empregabilidade do 

estudante e a sustentabilidade da Instituição” a serem atingidas na vigência deste PDI:  

 

Para a operacionalização de suas metas, a FAFIRE utiliza-se das atividades de ensino 

(na graduação e pós-graduação lato sensu, cursos livres), pesquisa e extensão como 

mecanismo de articulação e de aproximação da instituição acadêmica com a sociedade.  
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2. PPI – PROJETO PEDAGOGICO INSTITUCIONAL 

 

2.1 INSERÇÃO REGIONAL  

 

A Região Nordeste do Brasil, apesar do grande desenvolvimento constatado nas duas 

últimas décadas, ainda apresenta, as menores taxas de escolarização, consequência do 

histórico desequilíbrio na distribuição de recursos e das decisões políticas acerca dos 

investimentos sociais. Por sua vez, a política de inclusão escolar advinda dos princípios da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional- LDBEN 9.394/96, impactou satisfatoriamente 

em termos quantitativos com a ampliação do acesso a educação básica deixando a desejar em 

termos qualitativos nomeadamente no que se refere aos êxitos da aprendizagem e do sucesso 

escolar. As mudanças no fluxo da educação básica, alinhadas as novas exigências do setor 

produtivo, aumentaram as aspirações pela educação superior e repercutiram na expansão da 

sua oferta com a criação de instituições com perfil de gestão empresarial e com a dimensão de 

educação como negócio. 

O cenário mercadológico da educação superior, formalista, massificado e diretamente 

vinculado a prática de mercado, se amplia, se fortalece e impacta diretamente o paradigma da 

educação para a cidadania. Um forte componente da competência técnica deixa pouco espaço 

para a formação humana e se confronta com a cultura de tradição da educação superior no 

estado de Pernambuco, entre elas a da FAFIRE.  

 Sendo uma das primeiras instituições de nível superior do Estado de Pernambuco e do 

nordeste brasileiro,  a FAFIRE não nasceu sob a égide da educação como mercadoria. A sua 

trajetória data de 13 março de 1941 quando teve, no salão nobre do Colégio de São José, a sua 

sessão solene inaugural.  Dado o reconhecimento da qualidade e seriedade dos serviços 

educacionais, no ano de 1946, por força do Decreto-Lei nº 9.388, a FAFIRE  foi incorporada  

à Fundação da Universidade do Recife, possibilitando a criação da primeira Universidade de 

Pernambuco, a atual Universidade Federal de Pernambuco – UFPE.  

Incrustada num cenário educacional de intensas mudanças que marcaram a transição 

do século XX para o XXI, permanece fiel a sua filosofia humanista, sem descuidar da 

relevância e da atualização dos conteúdos e construindo os caminhos para a melhor 

compreensão dos seus significados da sua forma de fazer educação. 

Como instituição confessional comunitária antenada as mudanças sociais, não pode 

deixar de perceber o século XXI com as suas contradições e paradoxos, sob pena de perder-se 

enquanto organização institucional, colocando em risco sua sobrevivência e, por conseguinte, 
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a sua contribuição para a educação em seus diversos desdobramentos. Estabeleceu como lema 

“Educação e Humanismo” na tradução dos valores contidos na intuição pedagógica de Paula 

como linhas mestras. Tal lema foi atualizado na vivência da realidade presente para que 

pudéssemos anunciar as inovações do futuro de forma consistente com nossa matriz 

fundamental e passou também a denominar-se “Tradição e Modernidade”. 

Desde a sua fundação, a FAFIRE vive a preocupação de não restringir o seu campo de 

atuação, considerando de fundamental importância a sua interação com a sociedade e o 

mundo do trabalho. Ampliar o leque de atuação nas Licenciaturas, Saúde e Negócios com a 

oferta de novos Cursos Superiores passa a ser uma necessidade premente frente as demandas 

desse novo cenário.  As decisões, cada vez mais emergentes, mas não inconsequentes de sua 

ampliação, decorreram e decorrem de amplos debates, de estudos referenciados no 

desenvolvimento local e necessidades regionais, na firmação de sua missão educativa e na 

capacidade de absorção acadêmica.  

Esta ampliação, em que pese a burocracia e a centralização das decisões fora do eixo 

regional e o enfretamento de poderosas conglomerações empresariais que gestam as 

instituições de ensino superior na região, busca garantir o padrão de educação pautado na 

competência técnica e ética. Responde também aos desafios de repensar uma prática 

educativa capaz de construir significados para o que se ensina e se aprende, e atender ao perfil 

dos alunos trabalhadores que nos chegam para o que podemos denominar de uma jornada de 

estudo em terceiro turno de suas atividades produtivas  bem como os  egressos da 

escolarização básica, em sua grande maioria  componentes de famílias com baixo poder 

aquisitivo e oriundos da escola pública que traz em si o desgaste da credibilidade e o 

desprestígio da docência.   

Como atualmente a região Nordeste apresenta uma diversidade de recursos que a tem 

tornado um dos focos de atração para novos projetos e implantação de novas empresas 

associado com uma carência de pessoal qualificado para atuar em diversificados setores, estes 

alunos que agora nos chegam tem o ensino superior em seu projeto de vida associado às 

necessidades de trabalho e de subsistência a requerer que a FAFIRE amplie os diálogos com a 

sociedade e conjugue ações pedagógicas e administrativas para a inclusão educacional  e 

social dos alunos. 
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2.2 MARCOS REFERENCIAIS  

 

A FAFIRE é uma casa de educação com proposta formativa fundamentada em 

princípios éticos, nos ensinamentos da Igreja, nos pilares do humanismo e na intuição 

pedagógica de Paula Frassinetti, elementos estes que balizam a sua Missão  “oferecer uma 

educação integral de qualidade promovendo a formação humana e profissional 

comprometida com a construção de uma sociedade justa e fraterna, fundamentada em 

princípios éticos e cristãos e na intuição pedagógica de Paula Frassinetti” e aos quais  

estão associados as dimensões da  tradição e da modernidade.  

A FAFIRE possui, portanto, uma marca indelével que se revela no diálogo e na 

convivência entre o humano, o científico, o cultural e o artístico numa prática pedagógica que 

deve valorizar a escuta e o acolhimento, suscitados nos marcos filosóficos institucionais, 

marcos legais e marcos pedagógicos que defende.  Estes pilares numa dinâmica de 

interdependência constituem a estrutura em torno da qual os docentes colhem as orientações 

pedagógicas e tecem os caminhos da sua construção didática em cada disciplina e área de 

formação.  

 

2.2.1 Marco Filosófico Institucional 

 

É no contexto das mudanças do século XIX, momento marcado por grandes 

revoluções nos campos da política, das artes e das ciências que Paula Frassinetti, fundadora da 

Congregação de Santa Dorotéia, empreende uma obra de educação a favor dos marginalizados 

sociais e suas intuições pedagógicas vão enfrentar os questionamentos do seu tempo e traçar 

os paradigmas que ultrapassaram os limites geográficos e históricos.  Paula exortou as suas 

companheiras não para uma abstrata “salvação das almas”, mas, com base nos ensinamentos 

cristãos, empreender uma ação educativa para a reconstrução de um tecido social 

humanizante. A Congregação das Irmãs Dorotéias se pauta pelo ideal missionário de Paula 

Frassinetti, que escolheu contribuir, pela educação dos jovens, para a construção de uma 

sociedade mais justa e humana. 

Educar, para nós, significa deixar-nos possuir pela pedagogia de Jesus Cristo 

que leva o homem a descobrir que é amado por Deus, a acreditar  nesse amor 

e a crescer como pessoa, até a plenitude da maturidade em Cristo 

(Constituições de 1986, Art.26) 
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Com este ideário, o ato de educar exige, necessariamente, de todos os parceiros que 

compartilham a caminhada educativa, posturas de respeito e acolhimento do sujeito 

aprendente que, através da atitude dialógica e participativa, valoriza este sujeito em sua 

unicidade e diversidade. A via do coração foi o caminho escolhido para manifestar seus ideais 

e envolver as pessoas em sua utopia. “Pela via do coração e do amor pode conseguir tudo”. 

(Carta 663,6) e esse princípio básico incluía três valores fundamentais: 

 

I. A CARIDADE é a abertura ao outro ao mesmo tempo em que é abertura para 

Deus.  “A Caridade não faz empobrecer” (Carta 447,3). 

II. A OBEDIÊNCIA representa o reconhecimento dos limites e incapacidade. 

“Importa obedecer antes a Deus do que aos homens” (At.5,29) 

III. A SIMPLICIDADE vista como despojamento dos empecilhos no relacionamento 

interpessoal, e o caminho suave para o encontro com o outro. “A descoberta de tua 

palavra dá sabedoria ao simples” (SL. 119,130) 

        Nessa perspectiva a pedagogia advinda da intuição de Paula Frassinetti se propõe a 

educar inspirada nas seguintes atitudes: 

a) TESTEMUNHO - Viver no cotidiano aquilo que o ideal do horizonte nos convida 

a ser. Quem pode anunciar o novo senão aquele que de algum modo já o tenha 

experimentado? “Pregue muito com o bom exemplo” (Carta 708,8) 

b) ALEGRIA - a alegria impulsiona e renova a vida por isso ser alegre é marca 

indispensável para quem quer educar.  “Procure que todas estejam alegre e 

tranquilas” (Carta 872,4) 

c) O DIÁLOGO - é a condição da educação e é, igualmente, a condição do encontro 

com o homem, com a natureza e com Deus. 

d) HUMILDADE - A humildade é indispensável porque nela se revela a nossa 

consciência de finitude. Nos humildes há fecundidade para o cultivo da sabedoria. 

“Deus abençoa com bênçãos especiais os humildes que, desconfiando de si 

mesmos, aceitam de bom grado os conselhos dos outros” (Carta 678,4) 

e) CORAGEM – quem não se amedronta diante da negação do amor e do bem, é 

capaz de transformar as estruturas injustas da nossa sociedade. “Coragem! Quem 

combate vence, e quem não combate é vencido!” (Carta 556,5) 

f) AFETIVIDADE - exige de nós o cultivo da intensa abertura ao outro e disposição 

amorosa para a convivência do cotidiano. “... fazer-se antes amar do que temer.” 

(Carta 791,25) 



 20 

g) JUSTIÇA - o educador é aquele que assume a tarefa de vislumbrar e efetivar a 

Justiça através da educação  

        Os valores e as atitudes são os elementos que compõem a mística educativa da 

Congregação, dá forma a ambiência Institucional e vão se incorporar a vivencia e dinâmica 

pedagógica dos professores.  A educação na FAFIRE é assumida como força transformadora dos 

sujeitos, uma educação regida pela via do coração e do amor, inspiradora de atitudes de suavidade e 

firmeza, solidariedade, cooperação, acolhimento ao outro e geradora do espírito de família, marca 

do carisma de Paula Frassinetti. 

 

2.2.3 Marco Legal  

 

Fielmente atenta aos princípios que defende, a FAFIRE, desde a sua implantação, 

considerou e se norteou pelos instrumentos normativos que regem a Educação Nacional tal 

como asseverada em sua trajetória.  Sendo uma das primeiras instituições de nível superior do 

estado de Pernambuco e do nordeste brasileiro, a FAFIRE, inicialmente denominada Instituto 

Superior de Pedagogia, Ciências e Letras Paula Frassinetti, teve seus cursos de Filosofia, de 

Matemática, de Geografia, de História, de Ciências Sociais, de Letras Clássicas, de Letras 

Neolatinas, de Letras Anglo-Germânicas e de Pedagogia autorizados a funcionar pelo 

Decreto-Lei nº 6.488 de 05 de novembro de 1940. 

Em 08 de setembro de 1941, foi homologado o parecer nº 146 do C.N.E., favorável ao 

pedido de autorização para adotar o nome de Faculdade de Filosofia do Recife, sendo 

reconhecida através do Decreto-lei nº 13.583 de 05 de outubro de 1943 e, em junho de 1946, 

por força do Decreto-lei 9388, a FAFIRE incorporou-se à Fundação da Universidade do 

Recife, possibilitando, assim, a criação da primeira Universidade de Pernambuco, a atual 

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE – pela integração de Faculdades já existentes 

em Pernambuco – de Direito, Engenharia, Farmácia, Medicina e Belas Artes. 

A Congregação, órgão superior deliberativo da Instituição, aprovou, em 26 de outubro 

de 1999, a modificação do nome para Faculdade Frassinetti do Recife. A mudança respondeu 

a necessidade de ampliação da atuação acadêmica com a implantação de novos cursos nos 

bacharelados, licenciaturas e tecnólogos, cujas propostas abrangem outros campos de estudo, 

preservando, contudo, o direcionamento filosófico e humanístico que sempre norteou seus 

princípios básicos.   A gênese dessa caminhada, como se pode comprovar foi realizada sob 

égide dos aspectos legais e da profundidade que eles encerram. 
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Os dispositivos legais, portanto subsidiam as normas definidas no âmbito da 

autonomia institucional para garantir pleno exercício dos direitos dos alunos e a qualificação 

exigida para o exercício da profissão em conformidade com as Diretrizes Curriculares de cada 

ou área de formação. 

Notadamente, em atendimento aos marcos regulatórios da educação, os projetos 

pedagógicos dos Cursos bem como as formas de suas ofertas em consonância com o 

Regimento Institucional, são sempre resultantes das articulações entre os parâmetros 

reguladores, as demandas regionais e as dimensões teóricas e práticas que a ciência 

pedagógica nos possibilita. 

 

ATOS REGULATÓRIOS 

FORMAÇÃO CURSO AUTORIZAÇÃO RECONHECIMENTO 

 

 

 

Licenciaturas 

 

Letras 

(Português/Inglês) 

Decreto nº 6.488 de 

05.11.1940 

Decreto nº 13.583 de 

05.10.1943 

Letras 

(Português/Espanhol) 

Portaria nº 234 de 

07.12.2006 

--- 

Pedagogia Decreto nº 6.488 de 

05.11.1940 

Decreto nº 13.583 de 

05.10.1943 

Ciências Biológicas Decreto nº  37.816 de 

1955 

Decreto nº 44.051 de 

22.07.1958 

 

 

 

 

Bacharelados 

 

Administração Portaria Ministerial nº 

2.145 de 20.11.1997 

Portaria Ministerial nº 

3.905 de 18.12.2003 

Ciências Biológicas Decreto nº 37.816 de 

29.08.1955 

Decreto nº 44.051 de 

22.07.1958 

Ciências Contábeis 

 

Portaria nº 406 de 

30.08.2013 

 

Turismo  

(em desativação) 

Portaria nº 215 de 

08.02.2001 

Portaria nº 223 de 

07.06.2006 

Psicologia Decreto nº 62.673 de 

08.05.1968 

Decreto nº 71.362 de 

13.11.1972 

 

 

 

 

 

 

Tecnológicos 

 

Logística Portaria n° 16 de 

23.01.2013 

Portaria n° 1035 de 

23.12.2015 

Gestão Comercial 

 

Portaria n° 212 de 

17.05.2013 

Portaria n° 250 de 

30.06.2016 

Gestão Financeira 

 

Portaria n° 181 de 

08.05.2013 

Portaria n° 249 de 

30.06.2016 

Gestão de Recursos 

Humanos 

Portaria n° 405 de 

30.08.2013 

Portaria n° 891 de 

29.12.2016 

Processos Escolares 

 

Portaria n° 743 de 

10.12.2014 

--- 

Gestão Ambiental Portaria n° 768 de 

01.12.2016 

--- 
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2.2.4 Marco Pedagógico 

 

O marco pedagógico imprime qualidade e sentido as vivencias didáticas para atender a 

principal função da Instituição – o Ensino e a orientação pedagógica postulada pela e na 

FAFIRE, está ancorada na intuição pedagógica de Paula cuja tradição filosófica do “Educar 

pela via do  amor e do coração”  associado  a máxima do “educar com firmeza e 

suavidade” revelam  que a mística da educação Doroteana  não encerra tão somente   uma 

convicção  intelectual.  Imprime uma significação e direção perpassando pelo cérebro mas 

encontra guarida no coração e se deixa envolver  pela ação para responder ao compromisso de 

oferecer uma educação integral.  

 A mística do Educador Doroteano remete, cada educador, a uma 

experiência mais íntima com a realidade transcendente a partir da 

consciência de uma missão que justifica a vivencia da causa assumida e 

deixa-se formar e ser absorvido por ela, utilizando-se do esforço pessoal, 

exercícios e técnicas inovadoras de permanente aperfeiçoamento (Raízes de 

Nossa Missão Educativa p. 33, 2000). 

 

A educação, em aderência a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional- LDBEN 

é entendida como um processo amplo, complexo que acontece e se desenvolve no cotidiano 

existencial dos sujeitos, fenômeno que se realiza de forma pré-determinada, intencional e 

sistemática e implica que os professores, para o alcance dos objetivos pedagógicos que lhes 

são inerentes, possam assumir, nas interações pedagógicas que desenvolvem no ambiente 

institucional, a consciência de que são capazes de responder com eficiência, mas nunca 

sozinhos, a uma formação integral com e para a comunidade acadêmica que possibilite aos 

egressos levar consigo aprendizagens e atitudes em condições de dialogar e intervir nas 

realidades do mundo social. 

O conhecimento é entendido como fenômeno que se constrói e organiza a partir da 

base histórica dos sujeitos, e, sendo esta base dinâmica, os saberes que deles decorrem, ao 

mobilizarem outras informações na sua recriação, são considerados saudavelmente 

provisórios e relativos o que comporta na atividade docente uma concepção de formação 

baseada no diálogo, na criticidade e na conquista da autonomia intelectual do aluno. Um 

processo que parte da inquietação, provoca a incerteza, a dúvida, valoriza a reflexão crítica e a 

pesquisa como instrumentos de ensino. Essa compreensão supera a perspectiva de um ensino 

pautado na memória e na repetição, para privilegiar a intervenção no conhecimento 

historicamente acumulado na sociedade. 
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Os saberes que se ensinam, constroem e se aprendem não comportam unicamente a 

competência intelectual e racional e nem nelas se esgotam, mas devem estar imbricados dos 

saberes da ética e da moralidade, da boa convivência humana, da responsabilidade coletiva e 

de práticas que produzam outros saberes  que não da ciência mas igualmente legítimos e 

válidos para uma formação humana e profissionalmente responsável. A aprendizagem é uma 

relação dinâmica e dialógica, que se dá num sistema de socialização de conhecimentos 

apreendidos, aprendidos e transformados na interação. Ensinar é um fenômeno relacional que 

implica necessariamente na transformação contínua dos sujeitos a requerer dos docentes: 

 compromisso com a justiça, visando a uma transformação social; 

 ter postura de contemplação na ação e a partir da ação, num comprometimento 

efetivo com a missão educativa; 

 priorizar a escuta, o diálogo e a participação efetiva; 

 criar situações interativas que provoquem a problematização, envolvendo 

educando e educador num posicionamento face a realidade; 

 estimular a criatividade e o espírito investigativo; 

 ser presença vigilante e discreta, consciente de que é modelo; 

 manter, no trato com o aluno, posturas de encorajamento e responsabilidade com a 

sua formação e atuação profissional; 

 desenvolver projetos acadêmicos que favoreçam a pratica da ética, da justiça, do 

amor e da solidariedade; 

 dominar os referenciais teóricos e metodológicos da sua área de atuação e investir 

na própria formação, condição indispensável para o exercício da atividade 

acadêmica; 

 participar da dinâmica acadêmica corroborando para a contínua melhoria dos 

processos de ensino e de aprendizagem e  desenvolvimento da Instituição.  

A educação como processo emancipatório, não se restringe a mera qualificação para o 

trabalho. Exige a formação para a cidadania, exige a reinterpretação ativa das vivencias 

pedagógicas, da concepção e práticas avaliativas capazes de mapear as experiências didáticas 

exitosas ou não para redefinir os aspectos relevantes do quê e do como se ensinar. 
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2.2 POLÍTICA DE ENSINO 

 

Ao pensar e fazer a educação há de se considerar entre as variáveis filosóficas da 

Congregação a simbologia do Frássino, árvore tomada como um dos elementos a compor o 

emblema da Congregação de Santa Dorotéia.  Planta imponente, de corpo firme e copa 

frondosa, era a mais adequada para a fabricação de grandes embarcações e dos mastros dos 

navios ajudando a firmar o rumo das importantes viagens. É atualmente considerada a mais 

apropriada para a fabricação de finos instrumentos musicais. Dada as características de 

firmeza e flexibilidade e a representação simbiótica da uma árvore como projeção de vida, 

símbolo de amizade, fidelidade, acolhimento e fecundidade pelos elementos da natureza que 

nela habitam e que dela emanam, o Frássino representa o emblema da FAFIRE. A sua maior 

missão é fazer da educação um mecanismo para valorizar e celebrar a vida estabelecendo 

vínculos profundos com a obra da criação. 

A educação tem intencionalidade humanizadora e é entendida como prática 

sociopolítica promotora da vida que se realiza na dimensão do sujeito sócio-histórico-cultural 

e se dá pela vivência e anúncio dos valores vitais para o desenvolvimento da ciência e para a 

convivência fraterna.  

O ensino, atividade fim da FAFIRE, é assumido como um fenômeno relacional que 

envolve uma ação direcionada por profissionais com qualificação docente e deve ser centrada 

nos sujeitos aprendentes.  Exerce uma relação de interdependência com a aprendizagem cuja 

construção se fortalece por densa fundamentação teórica baseada no diálogo e na criticidade 

com vistas a autonomia intelectual do aluno. Um processo que parte da inquietação, provoca a 

incerteza, a dúvida, valoriza a reflexão crítica e a pesquisa como estratégias. 

Práticas e Atitudes relativas ao Ensino e a Gestão dos Cursos: 

a) Atualização, sempre que necessária, dos Projetos e Programas de Ensino 

atendendo as demandas científicas, mercadológicas e aos preceitos legais; 

b) Articulação entre o Ensino, a Pesquisa e a Extensão; 

c) Superação da perspectiva de um ensino que privilegia a memória e a repetição; 

d) Respeito à individualidade do aluno, pluralidades sociais e diversidades 

culturais; 

e) Relação teoria/prática; 

f) Prática avaliativa diversificada e com foco na aprendizagem dos estudantes; 

g) Utilização de meios que permitam assegurar a formação do desenvolvimento do 

ser humano, privilegiando o “educar para o pensar”; 
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h) Ação pedagógica presente em todas as dimensões e espaços da Instituição ou 

fora dela, não se restringindo à sala de aula; 

i) Enfoque interdisciplinar, estimulando conteúdos integradores e essenciais, 

promovendo a superação da visão restrita do mundo e da compreensão da 

realidade; 

j) Acompanhamento da sistemática dos Estágios de modo a garantir sua efetiva 

contribuição para a formação do profissional; 

k) Promoção da discussão de questões relacionadas à ética profissional, social e 

política em todos os conteúdos programáticos; 

l) Ação educacional voltada ao desenvolvimento da consciência e responsabilidade 

socioambiental; 

m) Ensino contextualizado com ênfase nos problemas regionais e nacionais sem 

desconsiderar a formação para a cidadania planetária; 

n) Prática educacional inclusiva; 

o) Formação ética e estética no incentivo ao desenvolvimento sensibilidade 

artística; 

p) Estímulo ao exercício de práticas sociais e do voluntariado em prol da 

coletividade; 

q) Promoção de intercâmbios acadêmicos; 

r) Implantação de estratégias para o acompanhamento do desempenho acadêmico 

dos alunos e dos professores; 

s) Ampliação dos meios e das oportunidades de estágios e de inserção profissional; 

Para a adequada realização das atividades de ensino e de aprendizagem no âmbito da 

Instituição são recomendados suportes administrativos, pedagógicos e psicopedagógicos a 

saber: 

 Escolha e atualização bibliográfica em função do conteúdo programático, da 

pluralidade de orientação pedagógica e técnico-científica, para garantir uma 

abordagem atualizada, interdisciplinar e multiprofissional dos conteúdos; 

 Manutenção de Núcleos e ou serviços de atendimento psicopedagógico aos alunos 

em situação de conflitos emocionais e dificuldade de aprendizagem; 

 Manutenção de núcleos ou serviços relacionados a aproximação e inserção dos 

alunos no mercado de trabalho; 

 Garantia de estrutura física e pedagógica para a acessibilidade; 
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 Infraestrutura e serviços para suporte e orientação às atividades docentes e 

discentes expressos na implantação e atualização de laboratórios multimídia, 

laboratórios didáticos, salas ambientes de estudo e convivência docente, espaços 

de estudo e convivência discente, adequada iluminação e higienização dos espaços 

gerais; 

 Infraestrutura acadêmico e administrativa para a celeridade e fidedignidade das 

informações, guarda documental e legalidade da vida acadêmica dos alunos. 

 

2.3 POLÍTICA DE EXTENSÃO E AÇÃO COMUNITÁRIA   

 

A FAFIRE concebe a extensão como “processo educativo, cultural e científico que se 

articula com o ensino e a pesquisa de forma indissociável e amplia a relação transformadora 

entre a Universidade e a Sociedade, promovendo a integração sistêmica e dialógica entre os 

diversos modos de conhecimento; entre a comunidade acadêmica e a sociedade” (Plano 

Nacional de Extensão 1999-2001 SESU/MEC, p.1). As atividades da Extensão objetivam 

utilizar o saber adquirido em situações do cotidiano, trabalhando na mobilização dos Cursos, 

Coordenadorias, Núcleos e Setores da FAFIRE e na gestão de parcerias com instituições 

governamentais e não governamentais.  

Como estratégias de atuação e gestão, os projetos apoiam-se nos documentos 

fundantes da Instituição, na Missão que inspira suas modalidades de ação e procura distingui-

la da filantropia e da simples prestação de serviços, para elaborar, propor e implementar 

políticas, diretrizes, normas e procedimentos de extensão, incentivar/articular a prática 

extensionista, dialogar com os órgãos de representação e regulação, participar das discussões 

nacionais e das reuniões de colegiados. Responder aos Editais que atendam ajudem a 

implementar projeto e aperfeiçoar a institucionalização da extensão; incentivar e promover o 

voluntariado; expandir os alcances da Extensão como meio alternativo de inclusão social.  

A Extensão realiza projetos em três linhas de ação:  

 SAÚDE MENTAL: através da Clínica Comunitária do CECOMFIRE e da 

CLÍNICA DE PSICOLOGIA PAULA FRASSINETTI oferece atendimento 

psicológico de caráter preventivo, curativo e de promoção da saúde, atendimento 

psicológico individual a crianças, adolescentes, adultos e idosos, e atendimento em 

grupos para trabalhar as relações interpessoais e adolescentes do CECOSNE, além 

das comunidades adjacentes, o que tem favorecido o resgate da cidadania e a 

reintegração de valores humanistas em uma sociedade marcada pela 
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discriminação, violência e exclusão. O Centro de Estudos, Pesquisas e 

Atendimentos Relativos a Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes 

(CEPARVS) realiza atendimentos a crianças, adolescentes, familiares e possíveis 

autores da violência sexual. Esta ação ocorre através de uma parceria entre 

Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) e a Childhood Brasil. O Projeto Saúde 

e Saber no IMIP – Instituto Materno Infantil Prof. Fernando Figueira, de 

caráter assistencial e educacional realiza atividades ludicas-pedagogicas com 

crianças hospitalizadas em idade escolar fazendo uso de softwares livres. 

 CULTURA: O Núcleo de Cultura da FAFIRE (NUCFIRE) contribui para o 

desenvolvimento nos discentes da sensibilidade estética e a formação da 

consciência da cidadania cultural, além de valorizar e promover as linguagens 

artísticas, as múltiplas identidades e as diferentes expressões das culturas 

nordestina e pernambucana; 

 ESPIRITUALIDADE: A  Pastoral da FAFIRE promove a vivência dos valores 

cristãos – num viés ecumênico, em meio à comunidade acadêmica nas dimensões: 

espiritualidade, inclusão, ação social, cultura e lazer. 

 

2.4 POLÍTICA DE PESQUISA  

 

A Educação Superior tem como uma de suas finalidades incentivar o trabalho de 

pesquisa e investigação científica, conforme menciona o item II do artigo 43 da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

Este mesmo instrumento legal estabelece a obrigatoriedade das ações de pesquisa para 

as Instituições de Educação Superior credenciadas como Universidades. 

A FAFIRE, no entanto, em constante preocupação de bem cumprir sua missão, incluiu 

tal obrigação para si em seu próprio Regimento, assim como em suas ações, através da 

criação, em 2002, do Núcleo de Pesquisa e Iniciação Científica – NUPIC. 

A Iniciação Científica é um instrumento que permite introduzir os alunos de graduação 

na pesquisa científica, alargando seus horizontes e a sua formação profissional. Por outro 

lado, tem a finalidade de despertar vocação científica e incentivar talentos potenciais entre os 

alunos que passam a vislumbrar maiores voos acadêmicos e/ou profissionais.  

O aprender investigativo proporciona ao estudante de graduação o desenvolvimento do 

pensamento científico, crítico e reflexivo, além de abrir oportunidades para o seu ingresso nos 

programas de pós-graduação. 
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A política adotada prever, anualmente, a publicação de edital para a submissão de 

projetos de iniciação cientifica , dentre os quais, até 30 projetos são selecionados, 

contemplando todas áreas dos cursos de graduação, 

Os projetos aprovados ensejam uma bolsa de Iniciação Científica aos alunos 

participantes, assim como a elaboração, ao seu final, de um artigo, o qual deverá ser 

obrigatoriamente apresentado no Congresso de Iniciação Científica, no intuito de socializar os 

resultados dos projetos de Iniciação Científica e integrar, na forma de artigo, os Anais do 

Congresso do NUPIC. 

A Política de Estímulo à Produção Científica pode ser definida por um conjunto de 

normas e diretrizes destinadas a orientar a utilização dos recursos humanos e materiais 

envolvidos nas publicações acadêmicas. Ampliar essa produção intelectual dos docentes e 

discentes em consonância com os padrões de excelência vigentes no país é uma das metas 

principais da  FAFIRE. 

Os principais programas da Política de Estímulo à Produção Científica dos corpos 

docentes e discentes da FAFIRE são:  

1) Incentivo financeiro para os docentes que participam das pesquisas de iniciação 

científica no Núcleo de Pesquisa de Iniciação Científica (NUPIC); 

2) Auxílio financeiro para os docentes apresentarem trabalhos em eventos técnico-

científicos nacionais e internacionais (previsto no PCCR e acordo coletivo); 

3) Auxílio financeiro na modalidade de bolsa de iniciação científica para os discentes 

que realizam pesquisas de iniciação científica no Núcleo de Pesquisa de Iniciação 

Científica (NUPIC); 

4) Publicação das revistas científicas Lumen (impressa) e Revista FAFIRE 

(eletrônica); 

5) Publicação dos Anais Eletrônicos dos Congressos de Iniciação Científica do 

NUPIC; 

6) Atuação do  Comitê de Ética na Pesquisa; 

7) Auxílio da Escola de Idiomas Paula Frassinetti na tradução e revisão de resumos 

e/ou artigos científicos a serem publicados em línguas estrangeiras. 

 

2.5 POLÍTICA DE GESTÃO   

 

Exercida de forma colegiada, busca articulação e atualização dos instrumentos de 

gestão; manutenção da infraestrutura física e investimento em equipamentos; sustentabilidade 



 29 

financeira; gestão de recursos humanos; garantia de condições de trabalho; captação de 

recursos; comunicação e “marketing”. 

Dentro da sua Política de Gestão, a FAFIRE adota o software de gestão integrada da 

TOTVS que visa agilizar os processos administrativos e acadêmicos e ampliar a segurança 

das informações, através da geração de relatórios que favorecem o gerenciamento e a tomada 

de decisão na instituição. 

Na perspectiva em profissionalizar cada vez mais os processos decisórios da 

Instituição, vem sendo desenvolvida ferramentas para avaliar o desempenho dos processos e 

da produtividade dos funcionários da FAFIRE. No que tange ao aspecto de avaliação dos 

processos, estão sendo elaborados Indicadores de Resultados, que não apenas revelam a 

situação momentânea, bem como demonstram como a situação está evoluindo e são capazes 

de prever problemas a longo prazo. Em relação ao aspecto da produtividade, o Setor de 

Recursos Humanos realiza sondagem junto às lideranças dos Setores Administrativos, através 

de questionário para avaliação de desempenho do Corpo Técnico Administração, além de uma 

dinâmica de Formação Continuada com o objetivo em aperfeiçoar e potencializar resultados 

das tarefas administrativas. 

Ainda dentro da estratégia de gestão, desenvolve um processo de escuta para o 

monitoramento das metas estabelecidas no Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI e, 

como estratégias de avaliação, são realizadas, pesquisas de opinião junto à comunidade 

acadêmica para informar os níveis de satisfação relativos aos setores e serviços prestados pela 

Instituição.  Tal processo é enriquecido com as instâncias de interlocução como: a Comissão 

Própria de Avaliação – CPA, concebida como um dos instrumentos da gestão e embasada nas 

diretrizes do SINAES, realiza a autoavaliação, constituindo-se como fonte alimentadora desse 

processo, integrando, aos elementos de análise por ela constituída, as pesquisas realizadas 

pela instituição.  

A FAFIRE possui ainda uma Comissão Própria de Prevenção de Acidentes - CIPA 

que realiza estudos e propõe melhorias para as condições de segurança nos ambientes da IES. 

A comissão é responsável pela elaboração dos mapas de riscos, identificando os espaços onde 

haja maior perigo de acidentes, de modo a tornar compatível o trabalho com a preservação da 

integridade física, emocional e a saúde do trabalhador. Os membros da CIPA desenvolvem 

relatórios semestrais e apresentam ao Grupo de Gestores que incluem os aspectos apontados 

dentro do plano de ação de melhoria institucional.   

Como uma IES preocupada com a inserção social, a FAFIRE tem parceria com o 

Centro de Integração Empresa Escola - CIEE para contratação de “menores aprendizes”. 
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Com isso os jovens têm a oportunidade de inclusão produtiva com o primeiro emprego e de 

desenvolver competências para o mundo do trabalho, contribuindo com a formação dos 

futuros profissionais do país, difundindo os valores e cultura de sua empresa. Na mesma linha 

da inclusão, apesar da contratação dos PCD´s está prevista em lei, portanto uma obrigação, a 

FAFIRE disponibiliza para o seu quadro administrativo um número de vagas, geralmente, 

acima do previsto na chamada Lei da Cota. 

A Ouvidoria que se constitui como um canal de diálogo com a comunidade interna e 

externa permitindo aquilatar a qualidade dos serviços prestados, utilizando-se como balizador 

para as tomadas de decisão institucional.  

 

2.6 POLÍTICA DA PÓS GRADUAÇÃO 

 

A Pós-Graduação lato sensu, nível de Especialização, exerce um papel de alta 

significação e importância para os alunos que concluem a Graduação e objetivam 

complementar a formação inicial, atualizar, incorporar competências e desenvolver perfis 

profissionais, tendo em vista o aprimoramento para atuação no mercado do trabalho e no 

âmbito da educação superior.  

A política de Pós-Graduação da FAFIRE está contemplada no Programa de Pós-

Graduação lato sensu da instituição, através do REGULAMENTO DA PÓS-GRADUAÇÃO 

LATO SENSU DA FAFIRE, aprovado em 13 de setembro de 2001, pelo Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão – CEPE, e obedecem  às disposições da RESOLUÇÃO- CNE/CES  Nº 1, 

de 08 de julho de 2007, com a oferta de Cursos de Especialização, conforme estabelece o 

artigo 44 da Lei 9394, de 20 de dezembro de 1996. 

Mediante o Regulamento de Pós-Graduação, lato sensu, a estrutura interna da Pós-

Graduação conta com um Colegiado dos Cursos de Pós-Graduação, como orgão consultivo e 

deliberativo. A Supervisão geral é exercida por orgão da Administração Superior, através da 

Coordenação Geral de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão e cada curso conta com uma 

Coordenação exercida por um professor dos quadros da FAFIRE, que conduzem a visão  

acadêmica, apoiada pela Secretaria Acadêmica no que concerne aos controles academcos e 

suporte administrativo. 

O Colegiado dos Cursos de Pós-Graduação, órgão máximo do Programa, tem a  sua 

presidência atribuída ao Coordenador Geral de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão e conta 

com  a participação, como membros,  de  todos os Coordenadores de Curso de Pós-Graduação 
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e as  representações do corpo docente e corpo discente dos cursos de Pós-Graduação da 

FAFIRE.    

A oferta dos cursos obedece a edição de um edital, endereçado aos docentes que atuam 

na Graduação. O professor que deseja participar do PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

DA FAFIRE elabora e envia um projeto pedagógico, o qual é submetido às COMISSÕES DE 

AVALIAÇÃO DE ÁREA DOS CURSOS PÓS-GRADUAÇÃO, compostas por professores 

especialistas de cada área da Graduação ou área afim.  

Os componentes das áreas formam o COMITÊ CENTRAL DE AVALIAÇÃO DOS 

CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO DA FAFIRE, que opinam pelo encaminhamento dos 

projetos para o Conselho de Ensino e Pesquisa e Extensão – CEPE. 

Nos projetos pedagógicos devem ser atendidos os requisitos formais e legais, em 

consonância com à resolução. CNE/CES Nº 1, de 08/06/2007; bem como com regulamento da 

Pós-Graduação da Fafire. 

Por outro lado são observadas com bastante interesse os seguintes aspectos do projeto: 

a) Relevância e oportunidade do curso para a Fafire e para a sociedade; 

b) Aderência  ao curso de graduação da área ou área afim;  

c) Não estabelecimento de concorrência com outro curso existente; 

d) Presença aspectos de alta qualidade na concepção do projeto, corpo docente e 

estrutura geral do curso;  

e) Financeiramente auto-sustentável;   

f) Expectativa de que o mercado é carente e receptivo ao curso.  

Os cursos de pós-graduação da FAFIRE, tem também como finalidade fazer a 

integração entre Graduação e Pós-Graduação, através da participação dos professores e alunos 

que interagem para o aprofundamento de determinadas  áreas do conhecimento , fazendo com 

que se estabeleça uma cadeia de identidade de objetivos didáticos e acadêmicos desde a 

Graduação até a Pós-Graduação. 

Para que estas intenções sejam atingidas os Cursos de Pós-Graduação são todos 

coordenados por professores, com atuação também, na Graduação e 70% dos professores da 

Graduação atuam na Pós-Graduação. 

Existe um PROGRAMA DE INCENTIVO À PÓS-GRADUAÇÃO PARA OS 

ALUNOS CONCLUINTES DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA FAFIRE, firmado 

através da IN DAPP 01/2010, de 18.08.2010 
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Nesta Instrução Normativa ficam estabelecidas formas de incentivo acadêmico e 

financeiro aos alunos da Graduação nas seguintes modalidades: Modalidade Láurea, 

Modalidade ENADE e Modalidade Concluinte.   

A primeira modalidade, a láurea tem como objetivo incentivar os alunos laureados, de 

cada curso da Graduação, aos quais se concede uma bolsa de estudos. 

Na modalidade ENADE, todos os concluintes que participaram do ENADE, até dois 

anos após a colação de grau, poderão obter incentivos que se relacional aos conceitos obtidos 

pela turma. Àquelas turmas que obtiverem conceito 5, terão um incentivo, através de desconto 

financeiro  de 80% em suas mensalidades. Para os que obtiverem conceito 4, 60% e conceito 

3, 35% de descontos nos cursos de Pós-Graduação. 

A modalidade concluinte, atribui incentivos, através de descontos nos cursos de Pós-

Graduação, aos ex-alunos da Graduação de 30% para concluintes nos dois últimos anos e 20% 

para todos ex-alunos da FAFIRE. 

A FAFIRE através do lançamento de cerca de seus 70 cursos anuais, tem encaminhado 

para o mercado de trabalho profissionais que se requalificam, em sua área, através de uma 

especialização prestando melhores serviços às organizações, seja em atividades profissionais e 

também no ensino superior. 

 

2.7 POLÍTICA DE EDUCAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL 

 

Ao longo dos anos é eminente a preocupação desenvolvida com as questões 

ambientais. Grandes marcos de luta em defesa do meio ambiente foram estabelecidos no 

século XX, no que diz respeito ao uso dos recursos naturais e os impactos decorrentes destes 

processos, tornando possível a entrada do século XXI tendo a Educação Ambiental como um 

ícone prioritário para as relações economia/ambiente.  

Nesta perspectiva, o conhecimento sobre crise ambiental que ora vivenciamos pode ser 

analisada como o fruto de uma profunda crise do conhecimento que nos leva a reconhecer a 

necessidade de construção do conhecimento de uma forma mais integradora, no sentido de 

tornar ao homem, clara a sua relação com a natureza. 

Partindo deste pressuposto a Faculdade Frassinetti do Recife - FAFIRE no 

desempenho da sua missão, desenvolvida na fidelidade aos princípios educacionais de Paula 

Frassinetti, se propõe a responder às necessidades da comunidade, oferecendo a sua 

comunidade educativa condições para desenvolver competências profissionais dentro da 
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perspectiva da formação integral, e sempre em vista do bem comum de uma sociedade que 

permita a construção de sentidos comprometidos com a cidadania. 

Esse comprometimento na construção de um ser integral pela FAFIRE apresenta uma 

forte participação dos conceitos práticos de cidadania e o viés relacional homem/ambiente, 

tem um destaque em muitas de suas ações. Principalmente para aquelas que compõem a Lei 

nº 9.795/99 em seu Art.1º que diz respeito a Educação Ambiental como ponto fundamental no 

desenvolvimento de habilidade individuais e coletivas para a construção de valores sociais e 

competências voltadas para a conservação do meio ambiente. Garantindo a qualidade do seu 

bem e uso sustentável. 

As Instituições de Ensino Superior podem ser compreendidas como pequenos núcleos 

urbanos, em decorrência do desenvolvimento de suas atividades e demandas. Para tal, ações 

de educação para uma sociedade sustentável e consciente devem estabelecidas. Como norte 

para essa perspectiva, é possível destacar do Tratado de Educação Ambiental para Sociedades 

Sustentáveis e Responsabilidade Global a necessidade de construção de indivíduos críticos e 

inovadores que promovam a educação ambiental a qualquer tempo para construção de 

sociedades mais justas. 

 

2.7.1 Princípios da Política Ambiental  

 

Enquadrado nos objetivos do seu Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, a 

FAFIRE busca a construção da plenitude da vida humana, estimulando o conhecimento dos 

problemas do mundo presente, em particular os nacionais e regionais, buscando a construção 

de soluções alicerçadas pelo conhecimento em benefício de todos. Com isso, decide 

estabelece os seguintes Princípios de Política Ambiental: 

I. Atender a legislação, resoluções e regulamentos ambientais aplicáveis as 

características das IES; 

II. Implementar um sistema de gestão ambiental; 

III. Racionalizar o uso de água e energia; 

IV. Acompanhar a disponibilidade de novos produtos e equipamentos para a 

necessidade da instituição, onde estes apresentem menos prejuízos ao meio 

ambiente; 

V. Preservar a natureza existente na propriedade da IES. 
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2.7.2 Objetivos da Política Ambiental  

 

I. Integrar o desenvolvimento econômico, social e tecnológico com a preservação do 

meio ambiente; 

II. Prevenir a poluição e preservar o ambiente em todas as atividades e colaborar, 

quando possível, para preservar o ambiente em nível municipal, regional e 

estadual; 

III. Responsabilizar-se por tratar e/ou destinar os seus resíduos sólidos, químicos 

possíveis de tratamento e de seu entorno; 

IV. Atender as expectativas ambientais da comunidade acadêmica e da sociedade em 

geral; 

V. Colaborar para um ambiente saudável para todos; 

VI. Mitigar ao máximo os impactos causados, fazendo uso dos instrumentos das 

Política Ambiental da FAFIRE; 

VII. Conscientizar e capacitar os funcionários para que esses possam agir de acordo 

com os procedimentos ambientais corretos; 

VIII. Estabelecer e acompanhar grupo de trabalho para instalação de um sistema de 

gestão ambiental; 

IX. Aplicar as diretrizes preconizadas pelo PDCA no cumprimento dos objetivos 

referentes as políticas ambientais da FAFIRE; 

X. Estabelecer padrões de qualidade ambiental. 

 

2.7.3 Eixos de Atuação 

 

O alcance das metas estabelecidas pela FAFIRE em seus objetivos na implementação 

de uma política ambiental eficiente, terá como base as concepções preconizadas para o 

Desenvolvimento Sustentável estruturadas no Relatório Brandtland (1987, pag. 30), na 

tentativa de conciliar a proteção e conservação do ambiente, o desenvolvimento econômico e 

a coesão social, contribuindo assim para a satisfação das necessidades básicas e para o 

melhoramento da qualidade de vida das populações. Desta forma, sob os pilares Social, 

Ambiental e Econômico, e com base em trabalhos de outros autores, previamente concebidos, 

a FAFIRE elege os eixos temáticos abaixo como uma forma de dar estrutura e cumprimento 

dos seus objetivos previamente instituídos para sua política ambiental e consequente 

estabelecimento de um desenvolvimento sustentável. 
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2.7.4 Política de Sustentabilidade 

 

Este eixo tem como norteador as bases estipuladas pela legislação ambiental vigente 

com fim precípuo na busca da sustentabilidade ambiental, o estímulo à educação ambiental, a 

promoção de um ambiente acadêmico-científico favorável ao desenvolvimento e à 

disseminação de novos conhecimentos/tecnologias para a redução dos impactos ambientais e 

a contínua melhoria de seus procedimentos técnico-administrativos, para a mitigação e 

prevenção dos impactos ambientais provenientes das suas ações. 

 

2.7.5 Sensibilização e Participação 

 

O conhecimento e a busca pela disseminação sobre meio ambiente e o 

desenvolvimento sustentável são o foco deste eixo que é executado por meio de eventos 

promovidos com o intuito de avaliar e compreender o desenvolvimento de atividades de 

educação e sensibilização ambiental oferecidas não apenas à comunidade acadêmica, mas que 

deve empreende incursões no treinamento para educação ambiental de seus funcionários em 

todos os setores da FAFIRE, além das atividades docentes curriculares já vivenciadas. 

Atividades de treinamento para os funcionários dos vários setores da FAFIRE, atividades 

extracurriculares de educação ambiental, cursos de extensão, desenvolvimento de pesquisa 

relacionadas à temática ambiental e programas socioambientais são ferramentas integradoras, 

realizadas dentro e fora da instituição para o cumprimento deste eixo. 

 

2.7.6 Responsabilidade Socioambiental 

 

Este eixo visa a inserção de programas e/ou projetos que não tenham prazos para 

encerramento. Seu foco é a continuidade de atividades que tenham vinculações com diversas 

parcerias, sejam elas, privadas, governamentais ou ONGs. O objetivo será sempre a 

implantação e constante avaliação das políticas e estratégias de atuação da FAFIRE junto a 

esses diferentes grupos e sua real colaboração no que diz respeito as atividades 

socioambientais. Esse objetivo na atualidade é cumprido com os projetos de Monitoramento 

de Tartarugas Marinhas, desenvolvido em parceria com a ONG Ecoassociados (Porto de 

Galinhas-PE), Horta na FAFIRE e o projeto de confecção de bolsas a partir das lonas 

utilizadas na produção de banners, em parceria com Semeando Futuro. Neste processo de 
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transferência do conhecimento, o estímulo as potencialidades existentes nas pessoas, 

proporcionam a construção de uma sociedade mais justa, sustentável e solidária. 

 

2.7.8 Investigação e Transferência 

 

Este eixo tem como estrutura basilar os laboratórios e/ou as disciplinas colaborativas 

aos estudos de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, que estimulem a pesquisa e a 

inovação por meio da ação entre a academia e instituições parceiras na atuação envolvendo 

meio ambiente. Neste aspecto, o Núcleo de Pesquisa e Iniciação Científica – NUPIC da 

FAFIRE, contribui de forma significativa na seleção de projetos e parcerias que promovem a 

realização dos objetivos aqui preconizados. 

 

2.7.9 Urbanismo e Biodiversidade 

 

Em decorrência de sua localização na região central da região metropolitana do 

Recife-PE, área de intensa urbanização, a FAFIRE busca dentro do seu plano urbanístico 

promover a implementação da maior quantidade possível de uma biodiversidade em seu 

território. Para isso, deve ser contínua a incorporação de critérios de sustentabilidade no seu 

desenho urbano. Esse eixo temático tem colaboração direta do curso de Ciências Biológicas 

em parceria com o setor de infraestrutura da instituição, em constante diálogo para a melhora 

do aspecto paisagístico, fazendo uso de espécimes botânicos de nossa região e que facultem 

um ambiente mais ameno e relaxante em meio ao centro altamente urbanizado da cidade. A 

meta é a construção de um microcosmo dentro da cidade.  

 

2.7.10 Recursos Energético e Naturais 

 

Este eixo tem como principal foco a busca para avaliar o nível de eficiência e 

economia de energia e água na FAFIRE. O desenvolvimento de uma equipe de avaliação 

desses parâmetros e a implementação de estratégias e equipamentos que racionalize e 

minimize seus usos é foco para o sucesso de trabalho desse eixo. Metas como a inclusão de 

um sistema de gestão centralizada de iluminação e/ou ar condicionado nas dependências da 

FAFIRE, troca de lâmpadas por modelos mais eficientes e a inclusão da geração de energia 

solar para os laboratórios de informáticas são itens de trabalho/meta desse eixo. Além disso, 

no que diz respeito ao uso da água a redução de seus volumes em caixas de descargas, uso 
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racional pela comunidade acadêmica e o seu aproveitamento quando oriunda das chuvas via 

calhas são parte desses processos. 
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3. CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA 

INSTITUIÇÃO 

 

 

AUTORIZAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO 

 

 
MODALIDADE FORMAÇÃO VAGAS 

ANUAIS 

TURNO TURMA

(S) 

REGIME DE 

MATRÍCULA 

ANO 

(PREVISÃO) 

Presencial Tecnológico 100 Noturno 02 Semestral 2015-2016 

Presencial Bacharelado 120 Noturno 02 Semestral 2017-2019 

Presencial Bacharelado 120 Diurno / 

Noturno 

02 Semestral 2017-2018 

Presencial Bacharelado 120 Diurno / 

Noturno 

02 Semestral 2016-2017 

Presencial Bacharelado 120 Diurno / 

Noturno 

02 Semestral 2016-2017 

Presencial Bacharelado 120 Diurno / 

Noturno 

02 Semestral 2017-2018 

 

 

INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA 

INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA 

 

 

 

ANO PRODUTO (S)/SERVIÇO (S) 

2016 a) Reforma e ampliação de salas de aulas. 

b) Aquisição de 09 Access Point Wireless Ruckus.  

c) Adaptação do Auditório Dom Helder para 75 lugares. 

2017 a) Criação de um Laboratório de Informática com 40 

computadores licenciado com o Windows e pacote Office. 

b) Aquisição de 03 Access Point Wireless Ruckus. 

c) Ampliação do piso tátil (50 metros 2º andar); 

d) Complementação da instalação de data show em todas salas 

de aulas. 

e) Requalificação dos Laboratórios Didáticos para atender as 

novas demandas. 

2018 a) Reforma e ampliação de salas de aulas. 

b) Aquisição de 03 Access Point Wireless Ruckus. 

c) Ampliação do piso tátil (50 metros 1º andar). 

d) Criação de banheiros adaptados no 1º andar e Auditório Ir. 

Maria José Torres. 
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e) Criação de Laboratórios Didáticos para novos cursos. 

2019 a) Aquisição de 03 Access Point Wireless Ruckus. 

b) Ampliação do piso tátil (50 metros corredor São José). 

2020 a) Reforma nos assentos do Auditório Ir. Maria José Torres. 

 

 

 

INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 

 

 
ANO VALOR (R$) 

2016 65.000,00 

2017 180.000,00 

2018 97.000,00 

2019 65.000,00 

2020 264.000,00 

TOTAL R$ 671.000,00 
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4. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA  

 

 

As múltiplas dimensões da organização pedagógica têm as bases estabelecidas nos 

princípios institucionais alicerçados na filosofia cristã, obedecem as normativas da política 

educacional e mantém  constante diálogo com as ciências. Esta tríade no que tange o desafio 

da formação integral e promoção da cidadania dos nossos alunos, orienta a elaboração dos 

projetos de cursos e suas práticas educativas em um processo que envolve variados atores e 

múltiplos olhares. Entretanto a dimensão estrutural das diretrizes institucionais alicerçadas na 

tradição, não se coloca como instrumento inibidor da inovação pedagógica e das rupturas que 

por vezes se fazem necessárias em função dos contextos que se interligam nas atividades de 

ensino e de aprendizagem. 

Os sentidos da palavra tradição apontam para a compreensão e fidelidade as origens, 

não no sentido saudosista, passadista, mas no sentido de preservar, viver e transmitir a 

intuição original.   O caminho da tradição alicerça o caminho da modernidade que não significa 

adequar-se às circunstâncias do momento, mas aprender a olhar em seu entorno, descobrir e 

enfrentar os desafios e desbravar estratégias que ajudem os alunos a lidarem e crescerem na 

complexidade da sociedade contemporânea. 

Alinha-se a esta dinâmica as concepções de currículo incrustadas na formação, na 

tessitura de relações sociais e na prática dos docentes vivenciadas sob a égide de suas criações 

simbólicas e da sua autonomia.  Descrito na literatura pedagógica como um território a ser 

contestado o desafio que se impõe ao exercício da  docência  é contrapor-se ao currículo-

produto e adotar a concepção de um currículo como uma construção social que se ergue por 

determinações sociais e históricas que o contextualizam, ou seja, tem uma história vinculada a 

formas específicas e contingentes de organização da sociedade e da educação.  

A avaliação da aprendizagem, prerrogativa do professor, exerce papel decisivo no 

percurso formativo do aluno e tem sido o aspecto da pedagogia com maiores traços de 

resistência a mudanças dada a carga histórica de racionalidade técnica assumida na formação 

dos docentes e nos instrumentos avaliativos da política nacional de educação.  A mudança que 

se defende tem respaldo no vasto aparato teórico sobre o tema e se lança aos desafios de 

propor rupturas e lançar novos olhares.  Entendida como processo de desenvolvimento da 

aprendizagem que busca analisar e interpretar criticamente os trabalhos dos estudantes em 

relação aos critérios estabelecidos na disciplina, a avaliação do ensino e da aprendizagem é 

instruída por regulamento interno e está orientada para: 
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a) ser realizada de forma processual e fazendo uso de diferentes instrumentos e 

estratégias; 

b) recolher informações a respeito das aprendizagens dos alunos;  

c) analisar estas informações à luz dos objetivos propostos, focalizando erros e 

acertos;  

d) tomar decisões para o aperfeiçoamento da aprendizagem, compreendida como um 

processo de construção do conhecimento.  

Face aos princípios institucionais, orienta-se que as relações e as vivencias didáticas 

sejam balizadas pelas seguintes diretrizes como propulsoras de ações concretas: 

a) Integração do ensino com a pesquisa e a extensão; 

b) estímulo ao exercício da cidadania crítica e plena; 

c) respeito à diversidade cultural, étnica, de religião, de gênero e do processo de 

construção do pensamento;  

d) estímulo de práticas de estudo independente, visando a responsabilidade e uma 

progressiva autonomia profissional e intelectual do aluno;  

e) compromisso social com o desenvolvimento sustentável;  

f) incentivo à investigação de problemas que se colocam nos ambientes de trabalho e 

na sociedade, mediante à reflexão socialmente contextualizada e teoricamente 

fundamentada sobre a prática; 

g) valorização da relação dialógica; 

h) desenvolvimento da sensibilidade estética; 

i) avaliação da aprendizagem na intrínseca relação com as atividades de ensino  e,              

estímulo a prática do voluntariado. 

 

  E para o atendimento as diretrizes pedagógicas institucionais estão estruturadas ações 

e orientações no âmbito da organização curricular. 

 

4.1.1 Organização Curricular 

 

  A organização curricular tem caráter flexível e está voltada, precipuamente, para as 

necessidades e mudanças nos cenários da educação superior e a atualização com a legislação 

educacional. Como estratégia para reforçar os valores da filosofia institucional e o 

afastamento da visão convencional de ilhamentos por área de saber, na organização dos 

cursos a estrutura curricular está balizada para a oferta de disciplinas em três eixos :  
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I. Núcleo de formação Institucional - estruturado por um corpo de             

conhecimentos tratados num conjunto de disciplinas oferecidas em todos os cursos 

a saber:  Metodologia do Estudo e da Pesquisa; Cidadania e Fé; Ética e 

Responsabilidade Social. 

II. Núcleo de formação interprofissional - estruturado por um corpo de 

conhecimentos tratados num conjunto de disciplinas para garantir um repertório 

comum de conhecimentos nos cursos de uma mesma área de formação.    O 

Núcleo de formação interprofissional se estrutura em três grandes áreas: Educação; 

Negócios e Gestão; Saúde. 

III. Núcleo de formação profissional específica - estruturado por um corpo de 

conhecimentos tratados num conjunto de disciplinas e de prática inerentes a 

formação e atuação profissional de cada curso. 

 

4.1.2 Educação a Distancia 

 

Em face da inclusão de novas ideias nas relações sociais, na estruturação curricular e 

no mundo do trabalho, sobretudo no campo tecnológico e, em consonância com a Portaria nº 

1.134, de 10 de outubro de 2016 (em substituição a Portaria MEC nº 4.059/2004), são 

oferecidas na FAFIRE disciplinas na modalidade à distância, respeitando legalmente a 

proposição da utilização de até 20% da carga horária total de cada Curso Superior. O processo 

de implantação, conforme o Projeto Institucional de Educação a Distância (PIEAD) é 

gradativo, considerando em suas decisões a natureza do Curso, suas especificidades e a 

disciplina ofertada, assim alicerçando a caminhada na apropriação de nova cultura 

pedagógica. Assistidas por professores e tutores com experiência nesta modalidade de ensino, 

as disciplinas ofertadas tem um caráter semipresencial, onde são intercalados os encontros 

presenciais sem destoar da dinâmica de avaliação da aprendizagem e do calendário acadêmico 

institucional. 

A estruturação curricular geral e no âmbito de cada curso está correlacionada a 

necessidade de gerir uma cultura pedagógica interdisciplinar e inter-profissional, fomentando 

diálogos com diferentes áreas de formação e de perspectivas teóricas.  A expectativa 

pedagógica é de que as contribuições provenientes das diferentes visões de realidade que se 

cruzam nos ambientes virtuais de aprendizagem e nos ensalamentos intercursos, ao apresentar 

visões diferentes e complementares da realidade possam ser geradoras de novas análises e de 

novas aprendizagens.  
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4.1.3 Projeto Pedagógico de Curso 

 

A elaboração e o acompanhamento do Projeto Pedagógico de curso sob a 

responsabilidade do Núcleo Docente Estruturante - NDE, é partilhado com o colegiado do 

Curso a quem cabe garantir a unidade pedagógica e o seu padrão de qualidade.  O Projeto 

deve atender, em sua concepção e estruturação, aos princípios e orientações institucionais e as 

Diretrizes Curriculares de cada Curso ou área de formação e ser transversalizado por 

componentes enriquecedores da formação acadêmica a exemplo das atividades de 

aprofundamento, atividades práticas e complementares, estágios curriculares, produções 

acadêmicas ao nível de monografias, relatórios, projetos interdisciplinares, Trabalho de 

Conclusão de Curso - TCC e outros que lhes sejam pertinentes.   Tais atividades vinculadas 

aos perfis de formação devem estar previstas nos projetos pedagógicos, obedecem a 

regulamento próprio, é de responsabilidade do professor a ela delegado e seu cumprimento 

supervisionado pela Coordenação do Curso e assistido pelo NDE.  

As disciplinas representam um conjunto de conteúdos fundamentais e de situações 

didáticas para a apropriação de um ou vários objetos de estudo. Tem caráter teórico/prático 

possibilitando o aproveitamento contínuo e articulado das informações acadêmicas 

ministradas em situação real ou simuladas e são transversalizadas por atividades de 

aprofundamento, atividades da prática de ensino de pesquisa e de outros recursos 

integradores, expressos no Projeto Pedagógico do Curso. Cada disciplina /professor tem seu 

plano de ensino expresso em formulário institucionalizado e ser semestralmente atualizado e 

apresentado a Coordenação para o acompanhamento. 

As disciplinas tem seu tempo pedagógico mensurado em hora-aula de 50 (cinquenta) 

minutos atendendo a convenção trabalhista.  A hora relógio (sessenta minutos) é o padrão 

para a composição da carga horária total de cada curso em atendimento as suas diretrizes 

curriculares. 

Recomenda-se que o percurso didático, no decorrer das aulas, vivencie fases que 

envolvem: contextualização, problematização, fundamentação, análise e síntese, mesmo que 

provisória. Os recursos tecnológicos da cultura contemporânea são considerados valiosas 

ferramentas de informação e precisam ser utilizados a favor da aprendizagem numa dinâmica 

em que se exercita situações de pesquisa, organização e cooperação, possibilitam os processos 

interativos entre os sujeitos e as informações próximas e distantes para romper com os 

paradigmas do espaço tradicional da sala de aula. 
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Na perspectiva do enfretamento da racionalidade técnica a prática pedagógica se volta 

para a mobilização de diferentes saberes a dialogarem com os diferentes aspectos da realidade 

social, os cursos, em consonância com o perfil de formação a que se destinam estimular a 

prática de monitoria e articularão as aulas com atividades de laboratórios para ensejar a 

pesquisa e/ou a produção, aulas de campo e exploratórias, visitas técnicas etc. e outras 

atividades e ações para atender as necessidades de atualização da dinâmica formativa. 

A atualização dos Projetos Pedagógicos ocorrerá sempre que for constatada a 

necessidade de alteração do perfil do egresso de cada curso e para o  desenvolvimento d e 

suas atividades, deverão ser disponibilizados suportes administrativo, pedagógico e  

psicopedagógico. 

A FAFIRE promoverá, através de firmação de convênios, parcerias e subsídios 

institucionais, os meios para melhor adequação e realização das atividades enriquecedoras do 

currículo.  

  

4.1.4 A Prática Pedagógica 

 

A prática pedagógica é representada pelo conjunto de atividades e métodos aplicados 

às situações de ensino e de aprendizagens, articulados conforme o descrito no plano de ensino 

de cada disciplina.  Os itinerários formativos organizados nos Projetos dos cursos buscam 

proporcionar a articulação entre a formação teórica e prática, incentivar a pesquisa e a 

produção acadêmica, e, através de atividades extensionistas, propiciarem amplo espectro de 

experiências no mundo social e com o mundo do trabalho de modo a contribuir para a 

formação integral do educando.  

A trajetória didática é prerrogativa do professor no sentido de atualizar as informações 

científicas, a mobilização de diferentes saberes a dialogarem com a ciência, a técnica e as 

estratégias de trabalho, propor experiências criativas e inovadoras para organizar as situações 

de ensino segundo a modalidade, a necessidade e o público alvo.  A sua realização é 

antecedida do planejamento docente expresso no plano de disciplina, documento que traduz 

os Programas expressos nos Projetos de Curso. O Plano de disciplina, define as abordagens e 

o design didático-pedagógico, faz uso de diferentes recursos a exemplos dos aparatos 

tecnológicos, biblioteca física e virtual, laboratórios, aulas de campo e visitas técnicas, etc. 

O estágio constitui-se o espaço por excelência da vinculação entre formação teórica e 

vivência profissional a ser realizado com visão sistêmica e integrado do campo de atuação e 

representa o envolvimento do estudante no mundo do trabalho. Compreende o estágio 



 45 

obrigatório e o não obrigatório, efetivando-se através de atividades de aprendizagem 

profissional, social e cultural, proporcionadas em situações reais de vida e de trabalho, sob a 

responsabilidade da FAFIRE. 

O Estágio obrigatório, entendido como requisito indispensável para a conclusão do 

curso, campo de conhecimento necessário ao processo formativo, exige que todo aluno, no 

período de estágio, seja acompanhado por um professor - o orientador de estágio. 

O Estágio não obrigatório, atividade curricular de caráter opcional, visa a proporcionar 

ao estudante a complementação da formação acadêmico-profissional em relação ao exercício 

profissional, aprofundamento técnico, científico e de relações humanas, entende-se que se 

realiza em consonância com a linha de formação profissional do curso, dentro de 

organizações e com profissionais liberais, credenciadas pela FAFIRE ou credenciadas por 

entidades de intermediação de estágio, de maneira que possa proporcionar ao aluno uma visão 

sistêmica e global para a sua formação profissional, social e cultural.  

Os Estágios Obrigatórios são supervisionados pelas Coordenadorias de Estágio, 

Coordenação de Curso e Supervisão de Campo.  

Os materiais didáticos são considerados recursos fundamentais para dinamizar a 

vivencia curricular e são elaborados e/ou adquiridos para atender aos recortes das áreas de 

conhecimento e o direcionamento metodológico proposto no curso/disciplina. A sua aquisição 

é antecedida de indicação oriunda das reuniões dos colegiados dos cursos. A produção de 

material didático, tem caráter mais artesanal, porém não menos científico e artístico, atende a 

uma unidade conceitual e didática e tende a resultar dos estudos e das vivencias nas oficinas 

pedagógicas.  

 

4.1.5 Tema Institucional      

 

Com o propósito de promover situações para abordagens integradoras entre as 

diferentes áreas de conhecimento foi instituído o Tema Institucional anualmente escolhido 

como resultado de uma intenção formativa imbricada de valores e condutas frente aos 

fenômenos sociais contemporâneos.  O Tema Institucional representa um fio condutor a servir 

de ancoragem para um conjunto de informações a ele vinculados  ampliando e  atualizando o 

objeto de estudo de cada disciplina ao mesmo tempo em que compromete a comunidade 

acadêmica a  realizar ações voltadas ao tema. 

O processo de integração do tema e suas temáticas em todos os cursos envolvem a 

comunidade acadêmica e é coroado com a realização do “Encontro FAFIRE”, evento 
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acadêmico com edição anual garantido no calendário acadêmico.  Em torno do tema são 

realizadas atividades resultantes de pesquisas, atividades artísticas, culturais, seminários, 

palestras, workshop, ações comunitárias e outras atividades que possam responder ao 

atendimento das diretrizes acadêmicas institucionais e oportunizar aos alunos o cumprimento 

das atividades dos cursos conforme cada Projeto Pedagógico. 

 

4.1.6 Núcleo de Pesquisa e Iniciação Científica – NUPIC    

 

O Núcleo de Pesquisa e Iniciação Científica (NUPIC) tem por função ampliar e 

fortalecer a formação de professores e alunos através do incentivo e subsídio a pesquisa 

científica para o qual expede anualmente edital para o processo seletivo e dá publicidade as 

suas produções por ocasião do Congresso Científico e publicações. 

O núcleo articula além das atividades de pesquisa, estudos, programas e projetos de 

ensino e extensão. 

 

 4.1.7 Extensão Universitária  

 

As atividades da Extensão assumem, pela dimensão, filosofia e Missão da FAFIRE, 

ações acadêmicas científicas, acadêmicas culturais e acadêmicas comunitárias muna estreita 

relação com a Pastoral, o Núcleo de Cultura e os Cursos ajudando a desenvolver o espírito 

humanista e solidário nos espaços sociais fragilizados. 

I. Acadêmicas Científicas: capitaneadas pelo Núcleo de Pesquisa através da oferta 

de cursos de curta duração atendendo as propostas dos Cursos, as demandas dos 

alunos e do público externo. 

II. Acadêmicas Culturais: Capitaneadas pelo Núcleo de Cultura com proposta de 

trabalho para a formação da sensibilidade ética e estética, conhecimento e 

preservação do patrimônio cultural regional e nacional.  Contando com ambiente 

especial atua nas áreas do teatro, dança e percussão através da oferta de oficinas. 

III. Acadêmicas Comunitárias: Capitaneadas pela Pastoral. O serviço de ação pastoral 

é próprio das Instituições de Ensino Superior Confessionais, e na FAFIRE, busca 

integra ciência e fé com pressuposto no seu  marco filosófico em diversas 

dimensões:  

 Religiosa - exercícios de espiritualidade e integração da comunidade 

acadêmica; 
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 Social - práticas de solidariedade e apoio social;  

 Cultural e Lazer - Coral, Orquestra, atividades artísticas articuladas ao Núcleo 

de cultura. 

 

As ações extensionistas de forma articulada entre os Núcleos e setores  se voltam para 

o desenvolvimento da formação integral dos alunos e são subsidiadas pela Instituição.  

 

4.1.8 Núcleo de Atendimento Educacional Especializado – NAEE 

 

Com foco nos processos de inclusão educacional e social o NAEE se destina a 

promoção do atendimento e orientação pedagógica  a comunidade acadêmica e funcionários 

que atuam com pessoas com deficiência, no apoio  ao seu desenvolvimento,  a aceitação das 

diferenças, valorização humana e aprendizagem.   

Conta com estrutura de professor especialista em Educação Especial, interprete de 

Libras e professor Brailista. Atua na orientação do professor para as estratégias que 

favoreçam autonomia e o desenvolvimento do aluno nos processos de ensino e de 

aprendizagem; promove a acessibilidade física e comportamental; dá suporte aos professores 

no atendimento aos educandos com deficiência e atua na formação do pessoal docente e 

técnico administrativo. 

 

 4.1.9 Núcleo de Desenvolvimento de Carreira Discente – NUDECAD 

 

O NUDECAD atua na promoção da cidadania e empregabilidade do aluno através 

promoção de sua  inserção  no mercado de trabalho  e para o qual busca o estreitamento das 

relações da Faculdade com as empresas professores, coordenadores de estágios e alunos.  Ao 

longo da formação acadêmica realiza os processos de orientação para a organização do 

currículo, entrevistas e comportamento ético e profissional no mundo do trabalho. 

 

4.1.10 Apoio Psicopedagógico da FAFIRE - APPFIRE 

 

O serviço de apoio psicopedagógico representa uma das ações de atendimento ao 

discente em suas necessidades e ou fragilidades de natureza pedagógica, emocional e 

relacional e atua em duas dimensões:  
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I. escutas  individuais e, quando necessário,   promove os processos de integração 

com alunos, professores e as ações de interferência da Clínica Escola de 

Psicologia. 

II. escutas coletivas nas salas de aulas para a melhor integração dos alunos. 

 

4.1.11 Clínica Escola  

 

O Curso de Psicologia para a manutenção de sua qualidade conta com um serviço de 

Clínica escola que garanta a formação de Psicólogo ao seu aluno por meio de um espaço em 

que desenvolve uma prática profissionalizante supervisionada. Tendo em vista a carência na 

Região, a clínica funciona em dois espaços distintos e atende um grande contingente da 

população metropolitana do Recife, alunos e funcionários. 

 

4.1.12 Empresa Júnior   

 

A empresa Junior se constitui espaço formativo ampliado, um laboratório de práticas 

profissionais gerida por alunos dos diferentes cursos de graduação com o propósito acadêmico 

de estimular a autonomia o espírito empreendedor dos estudantes. Assistida por professor a 

Empresa, conta com ambiente institucional para a realização das atividades, espaço ampliado 

de diálogo inserção nos ambientes acadêmicos e é gestada em conformidade com a Lei 

13.267/2016 e outras legislações que lhes são pertinentes. 

 

4.1.13 Biblioteca    

 

A Biblioteca se configura como uma interface da sala de aula e um dos principais 

instrumentos pedagógicos da formação acadêmica. Como agente de informação e interação 

social, técnica e científica atua no estreito diálogo com os cursos, suas coordenações e 

professores para a contínua adequação e atualização dos acervos. 

Conta com ambiente institucional próprio, salas de estudo grupais e ilhas de estudo 

individuais, computadores, bem como a disposição de outros serviços de informação e 

atualização a exemplo de jornais, além dos acervos físicos e virtuais. 
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4.2 PLANO PARA ATENDIMENTO ÁS DIRETRIZES PEDAGÓGICAS 

 

4.2.1 Política de Educação Inclusiva 

 

A organização institucional da FAFIRE está baseada em uma política didático-

pedagógica que tem como elementos essenciais em seu processo de formação: prioridade na 

qualidade do ensino contextualizado de graduação; iniciação científica e extensão articuladas 

ao ensino; incentivo à formação continuada, por meio dos programas de pós-graduação; 

formação de profissionais com visão crítica da realidade; qualificação dos profissionais 

formados pela IES, voltada à prestação de serviços requeridos pela comunidade local, 

regional e nacional, priorizando a elevação do nível científico e  técnico-cultural do cidadão 

brasileiro.  

Com uma proposta de prática pedagógica inclusiva, a FAFIRE desenvolve estratégias 

didático-pedagógicas para garantir a permanência e o êxito do aluno com necessidades 

educativas especiais. Nessa perspectiva, há o professor itinerante e o intérprete de LIBRAS 

para permitir-lhe o acesso ao conhecimento, direito de todo cidadão. No que se refere à 

estrutura física, adaptações foram realizadas nas áreas de circulação (rampas, catracas, pisos, 

corrimãos, sanitários, vagas no estacionamento e elevadores) e adaptações ergonômicas 

(cadeiras escolares e bancadas adaptadas). Assim, reconhece a FAFIRE o direito de todos a 

uma efetiva aprendizagem e formação profissional, cumprindo, gradativamente, os requisitos 

exigidos para uma maior segurança e autonomia do alunado. 

Para atingir suas aspirações a Faculdade Frassinetti do Recife disponibiliza: 

 Professores qualificados, preferencialmente com regime de trabalho em tempo 

integral e parcial; 

 Infraestrutura adequada, equipamentos, laboratórios, biblioteca, instrumentos de 

ensino-aprendizagem e multimeios atualizados; 

 Metodologias de aplicação didático-pedagógica diversificadas; 

 Atualização permanente de programas de ensino, mediante estudos e discussões no 

âmbito do colegiado, reajustando-os ao processo das ciências, às necessidades do 

aluno e às exigências da vida econômica, política e social; 

 Avaliação institucional interna de cursos, currículos, trabalhos docentes, pesquisa 

e extensão, visando ao aperfeiçoamento do processo; 

 Incentivo ao trabalho interdisciplinar, visando à unidade de trabalho, a partir da 

identificação de objetivos comuns; 
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 Adequação do processo de avaliação, introduzindo outras possibilidades de 

verificação do rendimento escolar, que possibilitem melhor aproveitamento do 

potencial do aluno; 

 Desenvolvimento de atividades de cultura, esporte, lazer, debates e mesas 

redondas que possibilitem o entrosamento de alunos, professores e funcionários 

em torno de problemas comuns; 

 Incremento das relações com a Faculdade e a comunidade para definir demandas e 

orientar a criação de novos cursos e o direcionamento de seus currículos para 

melhor definição do tipo profissiográfico requerido para a resolução de problemas 

específicos da Região; 

 Vinculação e integração dos projetos, a serem desenvolvidos na Faculdade em 

consonância com as linhas de ação dos diversos órgãos regionais que atuam no 

campo do ensino, da iniciação científica, da ciência e da tecnologia; 

 Integração das várias modalidades de ensino em vigência e a serem oferecidas no 

âmbito da graduação,  inclusive cursos superiores de tecnologia,  e pós-graduação. 

 

4.2.2 Políticas de Estágio, Atividades Complementares e Práticas Profissionais 

 

A FAFIRE considera em sua organização didático-pedagógica as orientações das 

Diretrizes Curriculares Nacionais propostas para cada curso, definindo conteúdos e práticas 

em consonância com a Missão e compromisso social da IES, atendendo às demandas sociais e 

do mercado. Nessa perspectiva adota como princípio a flexibilização e adequação 

metodológica direcionadas para uma Pedagogia Inclusiva, orientando estratégias 

diferenciadas de avaliação da aprendizagem e atendendo à política de inclusão e suas 

legislações específicas. Disponibiliza o Núcleo de Atendimento Educacional Especializado 

(NAEE) que dá suporte a professores e alunos e àqueles com necessidades educacionais 

especiais. A APPFIRE oferece aos alunos apoio psicológico em parceria com a Clínica da 

FAFIRE, contando com profissionais das áreas de Psicologia e Psiquiatria. Essa assistência se 

estende aos funcionários e professores da IES. 

A integralização dos cursos da FAFIRE obedece aos princípios legais do Ministério da 

Educação (MEC) e estão expressos nos Projetos Pedagógicos de cada Curso, respeitando-se a 

carga horária estabelecida para os componentes curriculares, bem como para Atividades 
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Práticas e Complementares, Estágio, Trabalho de Conclusão de Curso, Trabalho de Conclusão 

de Estágio, Relatório e Monografia. 

No que se refere à orientação metodológica, a sala de aula é concebida como espaço 

de diálogo e reflexão teórico-prática. A IES vivencia uma ação interdisciplinar e 

multidisciplinar entre os diferentes cursos pelo desenvolvimento de atividades de ensino, 

pesquisa, extensão. Define um tema gerador anual que agrega os diversos olhares e norteia os 

eventos específicos, tais como: os Encontros Científico-Pedagógico-Culturais dos cursos; os 

processos de formação dos diferentes setores; os Encontros Institucionais de formação 

continuada, estruturando grupos de trabalho e atividades que se entrecruzam, objetivando a 

ação interdisciplinar. 

As salas de aula climatizadas são equipadas com recursos audiovisuais, podendo ser 

agregados os equipamentos tecnológicos multimídia, como ferramentas auxiliares da gestão 

do ensino e aprendizagem, assim como nos demais ambientes: biblioteca, laboratórios, 

auditórios, os quais auxiliam no desenvolvimento da ação docente junto aos alunos. São 

desenvolvidas práticas de aperfeiçoamento profissional na prestação de serviços à 

comunidade interna e externa presentes nas atividades da Sala de Aula Hospitalar; da 

Empresa Júnior; da Clínica Psicológica e do Centro Comunitário da FAFIRE – 

CECOMFIRE, campos de estágio, que visam atender comunidades de baixa renda; da Escola 

de Idiomas Paula Frassinetti; do Núcleo de Desenvolvimento de Carreira, voltado para 

orientação do estágio não obrigatório. O Núcleo possui um Portal do Estágio no site da 

faculdade, que funciona como um centro de relacionamento entre alunos, ex-alunos e 

empresas conveniadas, onde se encontram oportunidades de trabalho nas áreas de Gestão e 

Negócios, Educação e Saúde, com a expectativa de aumentar o contingente de alunos no 

mercado de trabalho, auxiliando-os nas organizações a partir de parcerias e convênios.  

Outras atividades de enriquecimento da formação humana e cultural estão presentes 

nas ações do Núcleo de Cultura da FAFIRE - NUCFIRE; na Pastoral Universitária e no Café 

Cultural, espaço itinerante de promoção de encontros temáticos e debates, nas diferentes áreas 

do saber. 

O desenho das matrizes curriculares, atendidas às especificidades das Diretrizes 

Curriculares Nacionais de cada curso, define os seguintes eixos:  

 Disciplinas que garantam predominantemente a fundamentação teórica;  

 Atividades Complementares e/ou de Aprofundamento que tem por finalidade o 

enriquecimento do processo de ensino e aprendizagem, ampliando os horizontes de 

conhecimento teórico-prático do aluno abrindo perspectivas nos diferentes 



 52 

contextos de atuação profissional, incluindo: atividades de iniciação à pesquisa, 

monitorias e extensão. 

O Estagio Curricular compreende o estágio obrigatório e não obrigatório, e é 

concebido como um lugar privilegiado de síntese da formação acadêmica, constituindo-se 

espaço de excelência da vinculação entre formação teórica e vivência profissional. Agrega 

também as atividades de aprofundamento profissional, prestação de serviços e considera a 

vivência profissional do aluno. Dada a sua relevância, conta com coordenações específicas 

para garantir as parcerias com as instituições - campos de estudo e uma visão sistêmica e 

integrada do fazer prático e saber teórico.  

Diante desse contexto, a Faculdade Frassinetti do Recife aborda, de modo 

multidisciplinar, as inter-relações entre Tecnologia, Ciência e Educação, considerando os 

impactos dos avanços tecnológicos nas estratégias de ensino-aprendizagem e na forma de 

pensar a ciência em sua função pragmática e social. 

 

4.2.3 Política de Atendimento ao Discente 

 

A FAFIRE, como Instituição de Ensino Superior, coerente com a sua missão e com a 

sua proposta pedagógica, sempre se preocupou com os serviços por ela oferecidos. 

Considerando o respeito ao outro, a dignidade da pessoa e o exercício da cidadania, montou 

uma estrutura organizacional administrativa e didático-científica capaz de atender e orientar 

os alunos em relação a sua vida acadêmica a partir de princípios éticos e cristãos. Essa política 

de atendimento estabelece como parâmetro a escuta e a prática do diálogo. 

 Diante do constante desenvolvimento da Instituição, o que intensificou a 

responsabilidade e a complexidade das funções e relações, tornou-se relevante a constituição 

de serviços articuladores para promover uma ação integrada e comprometida com os ideais da 

instituição, objetivando um clima organizacional sustentável. 

Assumindo uma proposta pedagógica com a intenção de contribuir para a articulação 

das coordenações e do corpo docente e discente, a Instituição oferece atendimento individual 

ou em grupo aos alunos, em diversos setores/núcleos, a saber: Coordenadorias dos Cursos, 

Secretaria da Graduação, Ouvidoria, Núcleo de Atendimento Educacional Especializado - 

NAEE e Apoio Psicopedagógico da FAFIRE – APPFIRE –, visando a uma ação integrada 

para a qualidade da formação humana e profissional eficazes.  
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O NAEE tem por objetivo central promover ações efetivas para atender a comunidade 

acadêmica que atua com pessoas com deficiência, garantindo o seu desenvolvimento, como 

também, a aceitação das diferenças, valorização humana e aprendizagem. 

Nesse sentido, o APPFIRE, além de escutar os grupos-classe, prevenindo dificuldades 

que interfiram no relacionamento aluno-aluno, aluno-professor, professor-aluno, e 

consequente comprometimento do ensino-aprendizagem, também apóia no planejamento da 

formação do aluno, podendo encaminhá-lo, se necessário, a profissionais de psicologia e/ou 

psiquiatria do serviço-escola da Clínica Paula Frassinetti.  

Outros segmentos da IES têm o objetivo de apoiar o aluno em atividades científicas, 

profissionais e culturais: Núcleo de Pesquisa e Iniciação Científica – NUPIC, o Núcleo de 

Desenvolvimento da Carreira Discente – NUDECAD.  

O Núcleo de Desenvolvimento de Carreira Discente – NUDECAD tem como política 

estratégica estreitar as relações entre o mercado de trabalho e de estágio com os nossos alunos 

de graduação e de pós-graduação. As suas atividades serão regidas por regimento próprio. 

O Núcleo de Financiamento Estudantil trabalha de forma integrada aos programas de 

acesso ao Ensino Superior, tanto público como privado, a saber: FIES, PROUNI, 

PRAVALER.  

Consciente de sua responsabilidade social, a FAFIRE adota um programa de apoio 

financeiro, concedendo bolsas a alunos de baixa renda, de acordo com critérios pré-

estabelecidos pela IES.  

As políticas de acesso, seleção e permanência do aluno têm a finalidade de viabilizar a 

sua entrada na faculdade, por meio de processo seletivo em Concurso Vestibular, notas do 

ENEM e admissão como portador de diploma; de acompanhar o seu desenvolvimento 

acadêmico durante o curso; de estimular a sua participação em diversas atividades do curso e 

da IES, colaborando efetivamente, nesses eventos. 

Cursos de Nivelamento: organizados para os alunos, sob a supervisão de docentes. 

Tem como foco o aprimoramento das competências requeridas para a vida acadêmica, e são 

oferecidos em forma de oficinas. 

Política de Apoio Financeiro: programa de concessão de bolsas filantrópicas, de 

estágio, além do PROUNI, cuja concessão de bolsa é balizada pelo perfil socioeconômico 

familiar, existência de doença crônica na família e parecer psicossocial, emitido pela equipe 

de psicólogo e assistente social.  
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4.2.4 Perfil do Egresso  

 

Quanto aos egressos, na programação dos Cursos, está prevista a apresentação de suas 

produções científicas e sua experiência profissional. São orientados por professores na 

elaboração de projetos e pesquisas nas pós-graduações, além de terem bolsas nos programas 

de especialização da IES. A FAFIRE mantém contato com o ex-aluno via “site” da IES e por 

mala direta aos respectivos conselhos profissionais a que estão vinculados. 

Na composição do corpo docente da FAFIRE verifica-se grande número de ex-alunos 

que retornam à IES para lecionar na Graduação e/ou na Pós Graduação, ou para ocupar algum 

outro cargo. Cada curso promove encontros com os seus egressos com o intuito de manter a 

relação entre a IES e os  ex-alunos em contato constante.  

 

4.2.5 Processo de Avaliação  

  

O processo de auto-avaliação na FAFIRE foi instituído em 2002, em atendimento ao 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), concebido como uma das fontes geradoras 

do Planejamento Estratégico da Instituição.  

Com o advento do SINAES, foram ampliados os campos de escuta pedagógica pela 

atuação da CPA.  Atualmente os dois percursos de autoavaliação coexistem de forma 

independente, mas em regime de colaboração e complementaridade.  

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) da FAFIRE, como instrumento de gestão, 

é um órgão consultivo que fornece informações e sugestões que contribuem com o processo 

de melhoria contínua e de tomada de decisão. 

A concepção diagnóstica de avaliação possibilita a decisão de orientar e reorientar 

processos educacionais em curso e passíveis de modificações voltadas para a transformação 

qualitativa, objetivando a melhoria da qualidade dos serviços ofertados.  

A auto-avaliação está voltada para o mapeamento de dificuldades, problemas, 

conquistas e avanços como forma de corrigir percursos e realimentar o crescimento, 

assumindo caráter investigativo e processual. Está referendado nas reuniões pedagógicas 

gerais e setoriais, nos veículos de comunicação interna da Faculdade, nas reuniões com 

segmentos representativos da sociedade, envolvidos em ações extensionistas, políticas de 

pesquisa, de ensino e outras identificadas no decorrer do processo. 

É importante destacar que a Avaliação Institucional Interna, realizada por essa 

Comissão, possibilita à Instituição conhecer os seus pontos fortes, além de fomentar análises e 
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estratégias de gestão acadêmica e administrativa, sendo um importante instrumento para 

perceber os limites e as perspectivas da ação institucional, constituindo-se como mais um 

instrumento que propicia à Instituição a possibilidade de rever concepções, práticas, projetos 

acadêmicos e formas de gestão, sendo realizada por meio de um processo sistemático de 

observação, acompanhamento e interpretação do desenvolvimento institucional, pela 

comunidade e equipe gestora, associado à ampla divulgação dos resultados obtidos e das 

decisões tomadas, atendendo ao que está disposto na Lei do SINAES. 

Para o atendimento dos eixos e suas respectivas dimensões propostos pelo SINAES, 

são utilizadas estratégias  diversificadas que compreendem: resumos de reuniões; anotações; 

registro de relatos de experiências; documentos institucionais; relatórios estatísticos, 

questionários de aplicação direta ou “on-line”; discussões grupais, entrevistas 

semiestruturadas e  conversas informais. 

O Projeto de Autoavaliação da FAFIRE incide sobre os aspectos relacionados às 

atividades, cursos, programas, projetos, serviços e setores, considerando as diferentes 

dimensões institucionais. Os resultados sistematizados nos relatórios são divulgados para a 

comunidade acadêmica e a sociedade, colaborando com a Gestão, no sentido de aprimorar 

as análises de resultados obtidos e as decisões a serem tomadas, para promover a melhoria e 

consolidação da Educação Superior na FAFIRE. 
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5. PERFIL DO CORPO DOCENTE 

 

O corpo docente da FAFIRE está composto por profissionais de diferentes áreas de 

formação para o desenvolvimento de seus cursos e atividades acadêmicas, para o qual se 

considera a titulação, produção e experiência profissional. O corpo docente da FAFIRE pode 

desenvolver atividades de pesquisa, extensão e gestão, preferencialmente articuladas com as 

atividades de regência, e em conformidade com a formação e disponibilidade do profissional. 

Nos últimos anos o investimento na formação docente tem elevado os níveis de 

titulação, atualmente assim distribuídos: 

 

5.1 TITULAÇÃO DO CORPO DOCENTE 

 
 

TITULAÇÃO DO CORPO DOCENTE 

TITULAÇÃO QUANTIDADE PERCENTUAL (%) 

DOUTORADO 18 14,63% 

MESTRADO 77 62,60% 

ESPECIALIZAÇÃO  28 22,76% 

TOTAL 123 100% 

 

 

 

5.2 EXPERIÊNCIA NO MAGISTÉRIO SUPERIOR 

 

EXPERIÊNCIA NO MAGISTÉRIO SUPERIOR 

TEMPO DE EXPERIÊNCIA NA IES  QUANTIDADE PERCENTUAL (%) 

ACIMA DE 30 ANOS 7 6% 

ENTRE 25 E 30 ANOS 10 8% 

ENTRE 20 E 24 ANOS 10 8% 

ENTRE 15 E 19 ANOS 17 14% 

ENTRE 10 E 14 ANOS 17 14% 

ENTRE 05  E 09 ANOS 30 24% 

ATÉ 02 E 5 ANOS 18 15% 

MENOS DE 2 ANOS 14 11% 

TOTAL 123 100% 

 

 

5.3 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO 

 

 

A FAFIRE através de portaria normativa regulamentará o processo de seleção e 

contratação de docentes. Esse documento estabelece como critério a titulação mínima de 
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especialista, conforme a LDBEN 9394/96, em seu Artigo 66 e prevê pontuações para 

titulação, experiência profissional e atividades científicas utilizando como instrumentos: 

Análise de Currículo, Entrevista e Prova Didática.   

 A análise do currículo constitui etapa inicial do processo avaliativo seguida da 

entrevista que objetiva ampliar as informações do currículo do candidato, e é condição para a 

participação na prova didática a ser agendada com o prazo de no mínimo vinte e quatro (24) 

horas da sua realização. Para fins de aprovação, o candidato deverá obter um mínimo de 50 

pontos em todo o processo avaliativo, conforme descrito nos critérios de seleção que constam 

na versão original do PDI. 

Para a seleção será constituída uma comissão formada pelo Coordenador do Curso e 

dois membros do Núcleo Docente Estruturante - NDE, com titulação igual ou superior a do 

candidato. A comissão submeterá o relatório da avaliação  à Direção da IES a quem compete 

parecer final. O processo de contratação seguirá as normas da Consolidação das Leis 

Trabalhistas – CLT e o acordo coletivo docente. 

 

 

5.4 CRONOGRAMA DE EXPANSÃO DO CORPO DOCENTE 

 

 

O fluxo de contratação de docentes está atrelado às demandas por Curso e atende 

prioritariamente aos seguintes princípios básicos: 

 Atualização dos Cursos em atendimento às exigências legais; 

 Renovação dos Projetos Pedagógicos, quando requerem profissionais com 

formação e experiências específicas em determinados campos do saber; 

 Ampliação do número de turmas, atendendo ao quantitativo de vagas aprovadas 

para cada Curso e ao adequado número de alunos por sala em conformidade ao 

estabelecido no Acordo Coletivo Docente, e sem prejuízo da qualidade do ensino; 

 Criação de novos cursos. 

 

No processo de expansão e com base numa política de fidelização docente, dá-se 

prioridade ao profissional do quadro da Instituição, desde que esse atenda aos requisitos de 

formação.  Para a contratação de novos docentes, atende-se aos critérios normatizados na 

Instituição. Com a oferta dos novos Cursos previsto no programa de crescimento a expansão 

do corpo discente está prevista conforme distribuiçao abaixo:  
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CRONOGRAMA DE EXPANSÃO DO CORPO DOCENTE 

 

 

CRONOGRAMA DE EXPANSÃO DO CORPO DOCENTE 

ANO 2016   2017   2018   2019   2020   

TITULAÇÃO QUANT. 

PERC 

(%) QUANT. 

PERC 

(%) QUANT. 

PERC 

(%) QUANT. 

PERC 

(%) QUANT. 

PERC 

(%) 

DOUTORADO 18 14,63% 20 16,26% 22 17,89% 25 20% 27 21,95% 

MESTRADO 77 62,60% 78 63,41% 81 65,85% 92 75% 90 73,17% 

ESPECIALIZAÇÃO 28 22,76% 28 22,76% 26 21,14% 24 20% 22 17,89% 

TOTAL 123 100% 126 102% 129 105% 141 115% 139 113% 

 

 

5.5 A POLÍTICA DE QUALIFICAÇÃO CORPO DOCENTE 

 

 

A qualificação do corpo docente é uma ação contínua voltada para ampliar o universo 

acadêmico nomeadamente no que se refere a pesquisa  e aos processos de ensino e de 

aprendizagem,  a partir do cotidiano da docência  e expresso nas seguintes diretrizes e ações: 

 Participação dos docentes nos cursos de formação oferecidos na modalidade 

presencial e/ou a distância; 

 Participação nos encontros pedagógicos sistemáticos no âmbito de cada curso; 

 Reuniões de colegiados que se configuram como espaço coletivo de formação, 

socialização de práticas pedagógicas e de decisões acadêmicas; 

 Ajuda de custo para a participação e apresentação de produção científica em 

eventos na sua área de atuação ou áreas afins. 

 Incentivo financeiro à formação stricto sensu; 

 Incentivo a realização de pesquisas, de produção científica e sua adequada 

publicação; 

 Firmação de convênios e de intercâmbios para fomentar o exercício, a pesquisa e a 

publicação docente em Instituições internacionais. 

 

 

 5.6 REQUISITOS DE TITULAÇÃO E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DO CORPO 

DOCENTE 

 

 

A orientação do processo de seleção de docente prima pela formação, titulação e 

experiência na área em que pretende atuar. Os requisitos são dispostos na seguinte 

distribuição e pontuação: 
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I -TITULAÇÃO  Na área Fora da área Pontuação máxima 

Especialização 10 pontos 05 pontos 

30 pontos Mestrado 20 pontos 10 pontos 

Doutorado 30 pontos 20 pontos 

 II - EXPERIÊNCIA 

PROFISSIONAL (Decreto 5773/06) 

Pontuação  

Experiência no magistério superior 01 ponto/ano 05 pontos 

Experiência docente na área  01 ponto/ano 05 pontos 

Experiência profissional não acadêmica 01 ponto/ano 05 pontos 

III - ATIVIDADES CIENTÍFICAS  

10 pontos 

 Trabalhos apresentados em 

congressos, seminários e outros 

eventos técnico-científicos na área 

ou em áreas afins 

01 ponto cada 

 Publicação de artigos relacionados à 

área ou áreas afins 
02 pontos cada 

 Livro ou capítulos técnicos ou 

científicos na área ou em áreas afins 
03 pontos cada 

IV - ENTREVISTA  15 pontos 

V - PROVA DIDÁTICA 

30 pontos 

 Apresentação                                       05 pontos 

 Conteúdo                                             10 pontos 

 Estratégia didática                               10 pontos 

 Plano de aula                                        05 pontos 

 

 

 

5.7 REGIME DE TRABALHO E PROCEDIMENTOS DE SUBSTITUIÇÃO 

EVENTUAL DE PROFESSORES 

 

 

O regime de trabalho é o da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, onde o 

professor pode ser contratado como horista, com tempo parcial ou integral e para o qual é 

exigida formação acadêmica compatível com a disciplina, conjunto de disciplinas e 

atividades. Fica definido na Política de Crescimento Institucional a ampliação do número de 

professores com Regime de Trabalho em Tempo Integral e Parcial. 
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REGIME DE TRABALHO DO CORPO DOCENTE 

 

 

REGIME DE TRABALHO DO CORPO DOCENTE 

    2016   2017   2018   2019   2020 

REGIME DE 

TRABALHO QUANT 

PERC 

(%) QUANT 
PERC 

(%) QUANT 
PERC 

(%) QUANT 
PERC 

(%) QUANT 
PERC 

(%) 

HORISTAS 75 60,98% 71 57,72% 64 52,03% 56 45,53% 52 42,28% 

PARCIAIS 37 30,08% 43 34,96% 50 40,65% 67 54,47% 66 53,66% 

INTEGRAIS 9 7,32% 12 9,76% 15 12,20% 18 14,63% 21 17,07% 

TOTAL 123 100% 126 102% 129 105% 141 115% 139 113% 

 

 

Além das atividades de sala de aula, o professor pode assumir atividades de iniciação à 

pesquisa, extensão e gestão, assim como a coordenação e orientação de alunos quanto aos 

Estágios e Trabalhos de Conclusão de Curso. 

 A substituição eventual de professor dar-se-á, prioritariamente, por seleção interna que 

atenda às exigências para a disciplina e com disponibilidade de carga horária. Caso a IES não 

disponha desse profissional, é aberta seleção externa, conforme o Regulamento para 

contratação de Docente.  
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6. CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

 

O corpo técnico-administrativo é constituído por todos os funcionários não-docentes, 

distribuídos em três categorias: administrativo, auxiliar e base, tendo a seu cargo os serviços 

necessários ao bom funcionamento da FAFIRE. 

O pessoal administrativo exerce funções de assessoramento técnico e suporte 

administrativo; o pessoal auxiliar realiza apoio à atividade-meio dos serviços administrativos 

e o pessoal de base realiza os serviços gerais de conservação, manutenção e limpeza.  

Exceto o serviço de segurança especializado, que é terceirizado, todos os funcionários 

da FAFIRE são contratados de acordo com as normas da CLT, registro em carteira e é 

praticada a livre negociação entre a Faculdade e seu corpo funcional, o que garante benefícios 

extras a todos os funcionários. 

A Política de Pessoal e Carreira tem os seguintes eixos:  

 Desenvolvimento pessoal e profissional, expressos no subsídio oferecido pela 

IES para a participação: em Cursos de aperfeiçoamento (internos e externos), na 

área de atuação do funcionário;  treinamento técnico para o exercício da função; 

gratuidade para o desenvolvimento da escolaridade na graduação, pós-graduação, 

cursos de extensão e de línguas estendida aos seus dependentes diretos; 

 Incentivos: isenção da taxa de inscrição do vestibular, manutenção do vale 

transporte, mesmo no período de férias, vale refeição, folga no dia do aniversário,  

subsídios em planos de saúde e fardamento para o pessoal de base; 

 Promoção funcional. 

O aperfeiçoamento profissional e pessoal é realizado pelo Setor de Recursos Humanos 

da IES, o qual coordena processos de seleção, treinamento, formação continuada e avaliação 

profissional. Desenvolve, ainda, o Programa de Capacitação, por meio de seminários de 

integração e atualização profissional, tendo em vista as necessárias atualizações para o mundo 

do trabalho. O resultado desse esforço conjunto traduz-se no aproveitamento e promoção 

quando do surgimento de novas vagas no quadro.    

O corpo de funcionários de nível técnico-administrativo está composto por 102 

profissionais, com experiência na área de realização de sua função, levando em conta seu 

aprimoramento educacional, assim distribuído: 
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DISTRIBUIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR SETORES 

 

 

SETORES QUANT. PERC (%) 

COMUNICAÇÃO 6 6,06% 

DIREÇÃO 7 7,07% 

FINANCEIRO 7 7,07% 

JOVEM APRENDIZ 5 5,05% 

TI 5 5,05% 

SETOR PESSOAL 4 4,04% 

SECGRADUAÇÃO/PÓS 19 19,19% 

INFRA-INSTRUTURA 20 20,20% 

BIBLIOTECA 9 9,09% 

LAB. BIOLÓGICAS 1 1,01% 

PORTARIA 4 4,04% 

PASTORAL 2 2,02% 

NUPIC/ Ext Comunitaria 2 2,02% 

CLÍNICA 2 2,02% 

APFIRE 4 4,04% 

NELFIRE 1 1,01% 

CONTABILIDADE 1 1,01% 

OUTROS 0 0% 

TOTAL 99 100% 

 
 

              .  

CRONOGRAMA DE EXPANSÃO DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

 

 

O processo de expansão do corpo técnico-administrativo está voltado para a eficácia 

dos serviços de suporte às atividades institucionais, em decorrência da ampliação de serviços 

e criação de cursos, e assim estruturado: 
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QUADRO DE EXPANSÃO DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

 

 

ANO 2016 2017 2018 2019 2020 

SETORES QUANT. 
PERC 

(%) 
QUANT. 

PERC 

(%) 
QUANT. 

PERC 

(%) 
QUANT. 

PERC 

(%) 
QUANT. 

PERC 

(%) 

COMUNICAÇÃO 6 6,06% 6 6,06% 6 6,06% 6 6,06% 6 6,06% 

DIREÇÃO 7 7,07% 7 7,07% 7 7,07% 7 7,07% 7 7,07% 

FINANCEIRO 7 7,07% 7 7,07% 7 7,07% 8 8,08% 7 7,07% 

T.I 5 5,05% 5 5,05% 5 5,05% 5 5,05% 5 5,05% 

JOVEM APRENDIZ 5 5,05% 5 5,05% 5 5,05% 5 5,05% 5 5,05% 

RECURSOS HUMANOS 4 4,04% 4 4,04% 4 4,04% 4 4,04% 4 4,04% 

SECGRADUAÇÃO/PÓS 19 19,19% 19 19,19% 20 20,20% 21 21,21% 21 21,21% 

INFRA-INSTRUTURA 20 20,20% 20 20,20% 21 21,21% 22 22,22% 22 22,22% 

BIBLIOTECA 9 9,09% 9 9,09% 9 9,09% 9 9,09% 10 10,10% 

LAB. BIOLÓGICAS 1 1,01% 1 1,01% 1 1,01% 1 1,01% 1 1,01% 

PORTARIA 4 4,04% 4 4,04% 4 4,04% 4 4,04% 4 4,04% 

PASTORAL 2 2,02% 2 2,02% 2 2,02% 2 2,02% 2 2,02% 

NUPIC/ Ext Comunitaria 2 2,02% 2 2,02% 2 2,02% 2 2,02% 2 2,02% 

CLÍNICA 2 2,02% 2 2,02% 2 2,02% 2 2,02% 3 3,03% 

APFIRE 4 4,04% 4 4,04% 4 4,04% 4 4,04% 4 4,04% 

NELFIRE 1 1,01% 1 1,01% 1 1,01% 1 1,01% 1 1,01% 

CONTABILIDADE 1 1,01% 1 1,01% 1 1,01% 1 1,01% 1 1,01% 

OUTROS 0 0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 

TOTAL 99 100% 99 100% 101 102% 104 105% 105 106% 
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7. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO 

 

Art. 6º - São órgãos da FAFIRE: 

 

1. ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR 

 

2. COLEGIADOS 

2.1. Congregação 

2.2. Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPE 

 

3. ÓRGÃOS EXECUTIVOS SUPERIORES 

3.1. Direção 

3.2. Vice-Direção 

3.3. Secretaria  

3.4. Tesouraria  

3.5. Coordenadorias Gerais 

 

4. ORGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO BÁSICA 

4.1. ÓRGÃOS COLEGIADOS ACADÊMICOS 

4.1.1. Comissão Própria de Avaliação – CPA 

4.1.2. Colegiado dos Cursos 

4.1.3. Núcleo Docente Estruturante – NDE 

 

4.2. ÓRGÃOS ACADÊMICOS 

4.2.1 Coordenadorias de Curso 

 

4.3. ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO 

4.3.1 Assessoria Jurídica-Acadêmica 

4.3.2 Procuradoria Institucional 

4.3.3 Ouvidoria 

   

Art. 7º - Os Órgãos Colegiados da FAFIRE serão regidos pelas seguintes normas:  
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I. As reuniões são convocadas com antecedência mínima de 48 horas, salvo em caso 

de urgência, constando, da convocação, a pauta dos assuntos; 

II. O Colegiado funciona, em 1ª convocação, com 2/3 de seus membros e, em 2ª, com 

o número dos presentes, salvo nos casos em que seja requerido um quórum 

especial, solicitado pelo Diretor, seu Presidente; 

III. O Colegiado decide por maioria simples dos presentes; 

IV. O Presidente do Colegiado participa da votação e, no caso de empate, terá o voto 

de qualidade; 

V. Nenhum Membro do Colegiado pode participar de sessão em que se aprecie 

matéria de seu interesse particular; 

VI. As atas das reuniões são lavradas pelo secretário geral.  

 

Art. 8º - A Congregação, órgão superior deliberativo em matéria didático-científica, 

disciplinar e administrativa é constituída: 

 

I. Pelo Diretor, seu Presidente; 

II. Pelo Vice-Diretor, seu Vice-Presidente; 

III. Pelo Secretário Geral; 

IV. Pelos Coordenadores Gerais; 

V. Pelos Coordenadores de Cursos de Graduação; 

VI. Por um representante do Corpo Docente;  

VII. Pelo Procurador Institucional; 

VIII. Por um representante do Corpo Técnico-Administrativo; 

IX. Por um representante Estudantil; 

X. Por dois representantes da Entidade Mantenedora; 

XI. Por um representante da Comunidade Local. 

 

Art. 9º - A Congregação reúne-se ordinariamente, pelo menos uma vez a cada ano, e 

extraordinariamente, quando convocada pelo Diretor, seu Presidente, ou a requerimento de 

pelo menos 1/3 dos membros que a constituem. 

 

Art. 10º - Compete à Congregação: 
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I. Aprovar o Regimento da FAFIRE, para homologação pela Assembléia Geral da 

Congregação de Santa Dorotéia do Brasil; 

II. Decidir os recursos interpostos de decisões dos demais órgãos, em matéria 

didático-científica e disciplinar; 

III. Sugerir medidas que visem ao aperfeiçoamento e desenvolvimento das atividades 

da FAFIRE, bem como opinar sobre assuntos pertinentes que lhe sejam 

submetidos pelo Diretor; 

IV. Decidir sobre os critérios para a concessão de dignidades acadêmicas;  

V. Aprovar o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI; 

VI. Exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei e neste Regimento; 

VII. Ratificar a realização de convênios e acordos com outras Instituições; 

VIII. Aprovar o orçamento da FAFIRE e matérias administrativas e financeiras que lhes 

sejam submetidas.  

 

Art. 11º - O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CEPE, órgão técnico-deliberativo de 

coordenação em matéria didática, científica e administrativa, é constituído: 

 

I. Pelo Diretor, seu Presidente; 

II. Pelo Vice-Diretor, seu Vice-Presidente; 

III. Pelo Secretário Geral; 

IV. Pelos Coordenadores Gerais; 

V. Pelos Coordenadores de Cursos de Graduação; 

VI. Por um representante do Corpo Docente; 

VII. Por um representante Estudantil; 

VIII. Por um representante da Comissão Própria de Avaliação - CPA; 

IX. Pelo Procurador Institucional.  

 

Art. 12º - O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CEPE, reúne-se ordinariamente, no 

mínimo, uma vez por semestre e extraordinariamente, quando convocado pelo Diretor, seu 

Presidente, ou a requerimento de pelo menos 1/3 dos membros que o constituem. 

 

Art. 13º - Compete ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CEPE: 

 

I. Aprovar os planos de atividades das Coordenadorias de Curso; 
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II. Aprovar o Calendário Acadêmico; 

III. Aprovar os Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação e 

suas atualizações; 

IV. Aprovar políticas acadêmicas e elaborar normas de orientação didáticas e 

científicas; 

V. Aprovar projetos para o devido encaminhamento aos órgãos competentes; 

VI. Aprovar a oferta de novos Cursos de Graduação e de Pós-Graduação; 

VII. Aprovar o regulamento dos estágios curriculares, dos trabalhos monográficos, das 

atividades complementares, das atividades de aprofundamento, dos trabalhos de 

conclusão de curso, do núcleo docente estruturante, das monitorias e demais 

atividades acadêmicas; 

VIII. Sugerir, com base nos instrumentos legais da Educação Superior, medidas que 

visem ao aperfeiçoamento e desenvolvimento das atividades da Faculdade, bem 

como opinar sobre quaisquer assuntos que lhe sejam submetidos pelo Diretor; 

IX. Exercer as atribuições de órgão recursal das instâncias acadêmicas;  

X. Exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei e neste Regimento. 

 

Art. 14º - A Direção, exercida pelo Diretor, é órgão executivo superior de coordenação e 

supervisão das atividades da FAFIRE. 

 

Parágrafo Único - Nas ausências e impedimentos do Diretor, este será substituído pelo Vice-

Diretor 

 

Art. 15º - Diretor e o Vice-Diretor são nomeados pela Mantenedora - Congregação de Santa 

Dorotéia do Brasil. 

 

Parágrafo único - O mandato dos Dirigentes será de três anos, podendo estes serem   

reconduzidos por mais outros períodos, para o mesmo cargo, a critério da 

Mantenedora; 

 

Art. 16º - São atribuições do Diretor: 

 

I. Representar a FAFIRE junto às pessoas ou instituições públicas ou privadas, em 

juízo ou fora deste; 



 68 

II. Convocar e presidir as reuniões da Congregação e do Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão-CEPE; 

III. Definir o Plano Anual de Atividades da FAFIRE, submetendo-o ao Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPE, quando necessário; 

IV. Dar ciência, ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPE, do Relatório 

Anual das Atividades da FAFIRE; 

V. Conferir grau, títulos e certificados acadêmicos, além de assinar os diplomas; 

VI. Acompanhar o cumprimento do regime acadêmico e a execução dos programas; 

VII. Zelar pela manutenção da ordem e da disciplina no âmbito da FAFIRE;  

VIII. Solicitar às entidades docentes, discente ou colegiado de representantes de turma, a 

indicação de seus representantes para a Congregação e Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão - CEPE;  

IX. Emitir ou autorizar as publicações normativas que disciplinem o funcionamento da 

FAFIRE; 

X. Nomear as Coordenadorias Gerais, Coordenadores de Curso e outros cargos da 

Instituição; 

XI. Cumprir e fazer cumprir as disposições deste Regimento e demais normas 

pertinentes; 

XII. Exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei e neste Regimento; 

XIII. Resolver os casos omissos neste Regimento e tomar decisões “ad referendum” dos 

colegiados. 

 

Parágrafo Único - O Diretor pode delegar as atribuições que lhe são inerentes. 

 

Art.17º - A Secretaria será exercida por um Secretário, indicado pela Mantenedora. 

 

Parágrafo Único - Compete à Secretaria: 

 

I. Supervisionar os sistemas de dados acadêmicos; 

II. Assessorar a Direção e as Coordenações Gerais nos assuntos de sua competência. 

III. Providenciar, quando solicitados pela Direção, os atos normativos; 

IV. Assessorar a Secretária Acadêmica e as Coordenadorias de Cursos, quando 

necessário; 

V. Participar da elaboração do Calendário Acadêmico; 
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VI. Lavrar as atas das reuniões do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPE e 

da Congregação; 

VII. Lavrar as atas da sessão de Colação de Grau. 

 

Art.18º - A tesouraria será exercida por um tesoureiro, indicado pela Mantenedora. 

 

Parágrafo Único - Compete à Tesouraria: 

 

I. Gerir as finanças sob a coordenação e orientação da Direção Geral da FAFIRE; 

II. Analisar o movimento de caixa; 

III. Aprovar a liberação de desembolso; 

IV. Representar a FAFIRE em juízo e fora dele em órgãos públicos, administrativos e 

particulares, sempre que autorizado pela Direção Geral da FAFIRE. 

 

Art. 19º - As Coordenadorias Gerais, cargos de confiança da Direção, têm como atribuições as 

atividades pertinentes a cada área, obedecendo a regulamentos próprios e ao que determina 

este Regimento.  

 

Art. 20º - A Coordenadoria Geral de Administração é órgão executivo que coordena e 

supervisiona as atividades administrativas da FAFIRE. 

 

Art. 21º - A Coordenadoria Geral de Graduação é órgão executivo que coordena e 

supervisiona as atividades de Ensino de Graduação da FAFIRE. 

 

Art. 22º - A Coordenadoria Geral de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, é órgão executivo 

que coordena e supervisiona as atividades de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão da 

FAFIRE. 

 

Art. 23º - A Comissão Própria de Avaliação - CPA é um órgão colegiado com atuação 

autônoma, que tem como objetivo contribuir para a melhoria da Instituição em todos os seus 

aspectos.  
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Art. 24º - O Colegiado de Curso é órgão consultivo e deliberativo em questões acadêmicas, 

constituído pelo Coordenador, indicado pela Direção da Faculdade, pelos membros do NDE, 

pelos Professores das disciplinas que o integram e por um representante estudantil. 

 

Art. 25º - Compete ao Colegiado de Curso: 

 

I. Elaborar o currículo de cada Curso de Graduação e encaminhá-lo ao Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão - CEPE, para aprovação; 

II. Atribuir responsabilidades na área de Ensino, aos seus Professores, respeitadas as 

especialidades e coordenar as atividades desenvolvidas nesta área; 

III. Aprovar os programas, ementas e planos de ensino das disciplinas; 

IV. Elaborar e aprovar os projetos de ensino e executá-los, depois de aprovados pelo 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CEPE; 

V. Aprovar o plano e o calendário de atividades de seu Curso; 

VI. Propor a seleção de monitor; 

VII. Analisar e discutir questões específicas de sua competência;  

 

Art. 26º - O Coordenador reunirá o colegiado, ordinariamente, duas vezes por semestre e, 

extraordinariamente, por iniciativa própria, por solicitação do Diretor ou a requerimento de 

pelo menos 1/3 de seus membros. 

 

Art. 27º - O Núcleo Docente Estruturante - NDE, é um órgão consultivo, normativo e 

executivo, responsável pela concepção do Projeto Pedagógico do Curso e é regido por norma 

própria.   

 

Art. 28º - A Coordenadoria de Curso de Graduação é uma instância pedagógica e 

administrativa da estrutura da FAFIRE, voltada à atividade de ensino, pesquisa e extensão 

congregando o pessoal docente e discente de cada Curso. 

 

Art. 29º - A Coordenadoria é exercida por um Coordenador, nomeado pelo Diretor. 

 

Parágrafo Único - O Diretor poderá nomear um professor do Curso que substituirá o 

Coordenador em seu impedimento.  
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Art. 30 - São atribuições do Coordenador: 

 

I. Representar o Curso junto às autoridades e órgãos da FAFIRE; 

II. Convocar e presidir as reuniões do Colegiado do Curso; 

III. Acompanhar e avaliar a prática docente do Curso;  

IV. Orientar os alunos do Curso em relação a sua vida acadêmica; 

V. Supervisionar as atividades docente, administrativa e acadêmica, vinculadas ao 

Curso e o cumprimento das exigências do regime didático, administrativo e 

disciplinar; 

VI. Apresentar, semestralmente, ao Colegiado do Curso, relatório das atividades da 

sua Coordenadoria; 

VII. Sugerir à Direção contratação ou dispensa do pessoal docente e coordenar o 

processo de seleção docente; 

VIII. Examinar e dar parecer aos pedidos de transferência e aproveitamento de estudo, 

ouvindo a Assessoria Jurídica-Acadêmica, quando necessário, o Colegiado do 

Curso; 

IX. Presidir e convocar o Núcleo Docente Estruturante – NDE; 

X. Zelar pela execução do Projeto Pedagógico do Curso e pelo atendimento aos 

padrões de qualidade definidos pela FAFIRE e pela legislação vigente;  

XI. Exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei, neste Regimento e 

outros documentos da Instituição. 

 

Art. 31º - A Assessoria Jurídica - Acadêmica é unidade de assessoramento jurídico-acadêmico 

ao Diretor, competindo-lhe emitir parecer, assistir junto as instâncias judiciais, analisar 

contratos e atender às demandas dos órgãos da estrutura administrativa.  

 

Art. 32º - A Procuradoria Institucional é órgão de assessoramento junto às instâncias do 

Órgão regulador da educação nacional.  

 

Art. 33º - A Ouvidoria é órgão auxiliar da Administração Superior competindo-lhe colaborar 

para o melhor funcionamento da Instituição.  
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ORGANOGRAMA INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 



 73 

8. INFRAESTRUTURA E INSTALAÇÕES ACADÊMICAS 

 

 

INFRAESTRUTURA FÍSICA  

 

 

DEPENDÊNCIAS/SERVENTIAS  QUANTIDADE  m² 

Auditórios 5   

Térreo – Ir. Maria José Torres   420 m² 

Graduação   55m² 

Pós Graduação   70m² 

Dom Helder Câmara   60m² 

Colégio de São José   200m² 

Salas de Aula 46 40m² 

 23 60m² 

Sala de Professores 1 37m² 

Sala Coordenações dos Cursos de Graduação 11 9m² 

Sanitários     

Masculino  9   

Masculino Cadeirante 1   

Feminino 9   

Feminino Cadeirante 1   

Atendimento     

Financeiro 2 40m² 

Recursos Humanos 1 60m² 

Ponto Professores 2 15m² 

Secretárias     

Graduação   65m² 

Apoio Pós Graduação   65m² 

Laboratórios de Informática 4   

Graduação 1º andar 42 60m² 

Graduação 1º andar 18 30m² 

Graduação 1º andar 15 30m² 

Graduação 1º andar 15 30m² 

Empresa Junior 1 24m² 

TI 1 45m² 

Comunicação/Informações 1 65m² 

Encadernação 1 25m² 

Convivência 2   

Terraço   280m² 

Térreo   60m² 

Cantinas 2   

Térreo   80m² 

2º andar terraço   6m² 

Pátio/Estacionamento 1 1.200m² 

Sala do Núcleo Docente Estruturante 1 20m² 

Ouvidoria 1 12m² 

Clinica Paula Frassinetti     

Salas de atendimento 17 7m² 
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Recepção  1 60m² 

Coordenação 1 15m² 

NAEE 1 15m² 

Apoio Psicopedagógico  2 5m² 

Núcleo de Pesquisa     

Coordenação 1 12m² 

Reunião 1 15m² 

Baias de atendimento Prof/aluno (personalizado) 2 4m² 

Baia de Estudos 12 4m² 

Pastoral 2 22m² 

CEPARVS 3 7m² 

Núcleo de Desenvolvimento de Carreira 

Discente 1 18m² 

 

 

INFRAESTRUTURA ACADÊMICA 

 

 

LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA 

 

Laboratório – 1º Andar 

Hardware Instalado 

Quantidade Especificações 

15 Computadores Toshiba 02GB 300GB – Windows 7 – 

Office 2003 

60 Computadores Elcoma 02GB 300GB – Windows 7 – 

Office 2010 

 

Laboratório – FAFIRE/SÃO JOSÉ 

Hardware Instalado 

Quantidade Especificações 

15 Pentium Dual Core e 2180 – 2gb mem – 300 Gb – Linus 

- Toshiba 

01 Servidor Dell – 16gb – 320gb – 02 Processadores Xeon 

 

 

Laboratório – NUPIC 

Hardware Instalado 

Quantidade Especificações 

06 Computadores Toshiba 02GB 300GB – Windows 7 –

Office 2003 
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BIBLIOTECA 

 

 

ACERVO POR ÁREA DE CONHECIMENTO 

 

Áreas do Conhecimento (Livros)           Títulos      Volumes 

1.Ciências Exatas e da Terra                              608                           1858   

2.Ciências Biológicas                              821                           2451 

3.Engenharias                                70                             134     

4.Ciências da Saúde                            1355 3446 

5.Ciências Agrárias 62 140 

6.Ciências Sociais Aplicadas 7484 18773 

7.Ciências Humanas 10223 19436 

8.Linguística, Letras e Artes 5719 10357 

TOTAL 26342 56595 

 

 

 

 ACERVO ESPECIAL: COLEÇÃO DE MULTIMÍDIA E COLEÇÃO ESPECIAL 

 

 

Multimídia Títulos            Volumes 

CD-ROM 48 110 

Disquetes 00 00 

Filmes Documentários-DVD’ 249 325 

Fitas Cassetes 00 00 

Fitas de Vídeo 338 408 

Slides 00 00 

TOTAL 635 843 

 

 

  

Coleção Especial Títulos     Volumes 

Dissertações(Mestrado)                               153                                       156 

Monografias(Pós-graduação) 4602 4603 

Teses(Doutorado)   21 23 

Monografia de Graduação 209 209 

TCC/TCE 423 424 

Periódicos 642 17262 

Mapas 5 5 

Atlas 19 41 

Dicionários 264 458 

Enciclopédias 42 508 

Guias 7 9 

Folhetos 413 661 

Partituras 0 0 

Normas 33 67 

TOTAL 6833 24426 
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9. ATENDIMENTO A PESSOAS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS 

ESPECIAIS OU COM MOBILIDADE REDUZIDA 

 

A FAFIRE, em coerência com a sua Missão, desde a implantação do Curso de 

Pedagogia, utiliza uma abordagem sobre a prática pedagógica inclusiva, por meio da oferta 

das disciplinas Educação dos Excepcionais e Adaptação e Inadaptação Escolar, as quais, com 

a adaptação dos currículos passaram a compor a disciplina Educação Especial. 

Na década de 1990, com o ingresso de alunos com necessidades educacionais 

especiais, a IES passou a desenvolver estratégias didático-pedagógicas para garantir a 

permanência e o sucesso desses estudantes. Assim, foi consolidado um diálogo com as 

organizações públicas de tradição na oferta da educação especial, proporcionando a 

contratação de profissionais habilitados para o suporte pedagógico necessário. 

Foi instaurado o atendimento itinerante com a ampliação do tempo pedagógico desses 

alunos na Instituição, e produzido material didático em Braille, garantindo o acesso ao 

conhecimento. Em seguida, ainda no atendimento à demanda, foram contratados tradutores de 

LIBRAS.  

No que diz respeito ao acompanhamento pedagógico, a IES vem oferecendo à 

comunidade acadêmica e à sociedade em geral o curso Lato Sensu em Educação Especial, 

assim como mantém nos cursos Lato Sensu, na área de educação, uma reflexão sobre a 

temática da Educação Inclusiva. Oferece a disciplina de LIBRAS nas Licenciaturas e cursos 

de extensão em LIBRAS. 

Todos os processos seletivos de ingresso aos cursos da IES oferecem apoio necessário 

aos alunos para a realização das respectivas provas, e, durante a sua trajetória acadêmica, as 

formas de apoio permanecem acessíveis a eles. 

Tendo interesse em cumprir os requisitos que proporcionam maior segurança e 

autonomia para os alunos, gradativamente foram realizadas adaptações na estrutura física, 

com o objetivo de oferecer um melhor atendimento, seguindo as instruções do DECRETO Nº. 

3.298, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1999, que Regulamenta a Lei no 7.853, de 24 de outubro 

de 1989 e a PORTARIA Nº. 3.284, de 7 de novembro de 2003.  Entre as adaptações 

realizadas destacam-se: 

 Nas áreas de circulação: rampas de acesso ao prédio; adequação de catraca de 

acesso ao prédio pelos cadeirantes; piso cromo diferenciado: marcação com fita 

adesiva amarela das mudanças de níveis de pisos e degraus (antiderrapantes); piso 

tátil: colocação de alto relevo na rampa de acesso ao prédio da pós–graduação e na 
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rampa de acesso à biblioteca; rampas internas de acesso para cadeirantes e pessoas 

com mobilidade reduzida; instalação de corrimãos; reserva de vagas no 

estacionamento; adaptação de portas e sanitários; auditórios que permitem a 

acessibilidade dos cadeirantes; 02 elevadores: 01 com marcação em Braille e 01 de 

pistão para acesso ao Laboratório de Psicologia Experimental Animal e às Salas de 

Dinâmica de Grupo; 

 Adaptações ergonômicas: cadeiras escolares para canhotos; adaptação de bancada 

para computador na biblioteca; 01 terminal de consulta na Biblioteca adaptado 

para os deficientes físicos. 

 

No reconhecimento de que tais medidas constituem um direito universal e, ao mesmo 

tempo, uma conquista social, firma-se o compromisso de uma constante avaliação e 

adequação às novas demandas, objetivando garantir não apenas o acesso, mas uma efetiva 

aprendizagem e formação profissional. 
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10. DEMONSTRATIVO DE CAPACIDADE E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 

 

 

A projeção de investimentos contemplando o período de 2016 a 2020 tem como 

principal objetivo otimizar a funcionalidade dos cursos de Graduação, Pós-Graduação, 

Extensão e Pesquisa de acordo com os pontos estabelecidos no PDI, consolidando a qualidade 

no ensino de forma sustentável. Os investimentos deverão ser lastreados pela poupança 

oriunda da receita operacional e, oportunamente, por recursos de terceiros de acordo com a 

viabilidade estabelecida em projeções de fluxo de caixa. 

 O quantitativo de alunos foi estimado de acordo com os dados históricos e cenário 

atual de concorrência e demandas associadas ao perfil regional. Os reajustes nas mensalidades 

tendem a seguir as variações do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA –, como 

indexador oficial da inflação, cujas metas são publicadas pelo Banco Central do Brasil. 

 O orçamento de despesas e receitas para o período de cinco anos, com suas 

respectivas verbas, parte integrante de demonstrativo componente do PDI. 

 

 

  

 

 

 

 


