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APRESENTAÇÃO 
O Plano de Desenvolvimento Institucional da Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don 

Domênico – FECLE em sua versão atual reflete um novo período de realização e 

transformações, tendo início em 2014 e se consolidará em 2018 traduzindo, neste quinquênio, 

a história e caminhada da Instituição.  

A Avaliação Institucional, plenamente desenvolvida pela Comissão Própria de Avaliação da 

Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don Domênico – FECLE, incentiva e renova as 

políticas institucionais, metas e ações a serem realizadas pela Instituição.  

A construção do novo Plano de Desenvolvimento Institucional foi alicerçada nas realizações 

efetivadas no período anterior, bem como no que não foi realizado na vigência do documento 

que vigorou até o ano de 2013, sempre almejando a possibilidade de contextos flexíveis, em 

que a Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don Domênico – FECLE poderá ajustar-se a 

novas visões aprendidas na trajetória traçada pela avaliação institucional e da leitura conjuntural 

da realidade objetiva em que se insere de forma que possibilite o acompanhamento das 

mudanças e transformações na estrutura sócio econômica da Região Metropolitana da Baixada 

Santista, a qual está inserida.  

O presente Plano de Desenvolvimento Institucional da Faculdade de Educação, Ciências e 

Letras Don Domênico – FECLE contempla as finalidades, os objetivos, as orientações 

estratégicas, programas e projetos que nortearão as atividades da Instituição até 2018.  

É importante ressaltar que na construção do presente Plano de Desenvolvimento Institucional 

houve a participação dos vários segmentos da FECLE e deverá orientar a elaboração de planos 

táticos e ações operacionais no âmbito institucional com vistas à realização da missão da 

Faculdade nos próximos cinco anos.  

Avaliação Institucional identifica que a sociedade contemporânea, caracterizada pela aplicação 

dos recursos da tecnologia da informação e da comunicação, tem exigido da educação superior 

a incorporação de novas tecnologias aos processos educativos. Assim, Faculdade de Educação, 

Ciências e Letras Don Domênico – FECLE se propõe a ampliar e a desenvolver diferentes 

programas de ensino superior, iniciação científica e extensão, considerando essas novas 

perspectivas em seus planejamentos levando sempre em conta as disposições legais existentes.  

A Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don Domênico – FECLE ciente da relevância de 

sua missão e visão e norteada pelos valores que nelas se explicitam, busca a ampliação e 
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consolidação dos serviços acadêmicos por ela ofertados, isto é, reafirmando seus objetivos e 

metas, apresenta neste Plano de Desenvolvimento Institucional novas prioridades e ações para 

o período de 2014 a 2018, sempre buscando melhor servir e participar do processo de mudança 

que a sociedade brasileira necessita e em especial a Região Metropolitana da Baixada Santista 

na qual a Instituição está inserida. 

 

Guarujá, 05 de maio de 2014, 

 

Prof. Dr. Manoel Fernando Passaes 

Administrador Escolar  
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1. PERFIL INSTITUCIONAL 
 
1.1. IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

 
Mantenedora 
Nome: Associação Amparo aos Praianos do Guarujá 
Endereço: Av. Dr. Arthur Costa Filho, 20 - Vila Maia – Guarujá/SP – CEP 11410-080 
Telefone: (13) 3308-3000 
Sitio: faculdadedondomenico.edu.br 
E-mail: secretariafaculdade@dondomenico.com.br 
Mantida 
Nome: Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don Domênico 
Endereço: Av. Dr. Arthur Costa Filho, 20 - Vila Maia – Guarujá/SP – CEP 11410-080 
Telefone: (13) 3308-3000 
Sitio: faculdadedondomenico.edu.br 
E-mail: secretariafaculdade@dondomenico.com.br 

 
1.2. CORPO DIRIGENTE 

 
Atribuição Nome Titulação 

Administrador Escolar da Faculdade Manoel Fernando Passaes Doutor 
Vice Administrador da Faculdade Fernando Mendes Passaes Mestre 
Procurador Institucional Fernando Mendes Passaes Mestre 
Coordenadora Institucional Mônica Machado Alonso Mestre 
Coordenador do Curso de Administração Marcel André Valluis Mestre 
Coordenador do Curso de Ciências 
Contábeis 

Marcel André Valluis Mestre 

Coordenadora do Curso de Licenciatura em 
Letras 

Cláudia Santos 
Nascimento Gomes  

Mestre 

Coordenador do Curso de Licenciatura em 
Geografia 

José Juarez Tavares Lima Doutor 

Coordenadora do Curso de Licenciatura em 
História 

Ângela Omati Aguiar Vaz Mestre 

Coordenadora do Curso de Licenciatura em 
Pedagogia 

Mônica Machado Alonso Mestre 

Coordenador do Curso Superior de 
Tecnologia em Segurança no Trabalho 

Wellington Luiz Santos Especialista 

Coordenador do Curso Superior de 
Tecnologia em Logística  

Fernando Mendes Passaes Mestre 

Coordenador do Curso Superior de 
Tecnologia em Recursos Humanos 

Wellington Luiz Santos Especialista 

Coordenador da Pós Graduação e Extensão José Juarez Tavares Lima Doutor 
Coordenadora da CPA Mônica Machado Alonso Mestre 

 

mailto:secretariafaculdade@dondomenico.com.br
mailto:secretariafaculdade@dondomenico.com.br
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1.3. BREVE HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO 

A Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don Domênico é mantida pela Associação Amparo 

aos Praianos do Guarujá, entidade civil, fundada em 18 de julho de 1944 e tornada definitiva 

em 4 de abril de 1945, tem caráter filantrópico com certificação emitida pelo Conselho Nacional 

de Assistência Social.  Criada em 30 de julho de 1971, a Faculdade de Educação, Ciências e 

Letras Don Domênico está em funcionamento desde 1972, conforme autorizado pelo Decreto 

nº 71.162 de 27 de setembro de 1972, publicado no Diário Oficial da União, de 29 de setembro 

de 1972, 1ª pág., com os cursos de Pedagogia e Estudos Sociais. 

Em 1974, através do Decreto nº 74.090, de 22 de maio de 1974, publicado no Diário Oficial da 

União de 23 de maio de 1974, foi autorizado o funcionamento do curso de Letras, com 

habilitações em Português/Francês, Português/Inglês e Português/Literatura, ficando por 

ocasião do reconhecimento, através dos Pareceres nº 4.406, de 14 de dezembro de 1976, apenas 

a habilitação Português/Inglês, que foi objeto do reconhecimento. O Parecer foi homologado 

pelo MEC e o reconhecimento do curso foi efetivado através do Decreto nº 79.244, de 10 de 

fevereiro de 1977, publicado no Diário Oficial da União, Seção I – Parte I, de 11 de fevereiro 

de 1977. 

O curso de Pedagogia, com as habilitações em Magistério, Orientação Educacional e 

Administração Escolar, foi reconhecido pelo Decreto nº 80.479, de 3 de outubro de 1977, 

publicado no Diário Oficial da União, Seção I – Parte I, de 4 de outubro de 1977, pág. 13.265. 

Posteriormente, a habilitação Orientação Educacional teve seu reconhecimento ratificado pela 

Portaria MEC nº 353, de 12 de agosto de 1983, publicada no Diário Oficial da União, Seção I, 

de 18 de agosto de 1983. 

O curso de Estudos Sociais foi autorizado inicialmente com a licenciatura de 1º grau, através 

do Decreto nº 71.162, de 27 de setembro de 1972, publicado no Diário Oficial da União, de 29 

de setembro de 1972. Seu reconhecimento foi efetivado através do Decreto nº 74.853, de 8 de 

novembro de 1974, publicado no Diário Oficial da União, de 11 de novembro de 1974. 

Posteriormente, a partir do curso de Estudos Sociais foi criada a habilitação Educação Moral e 

Cívica, pelo Decreto nº 74.499 de 4 de setembro de 1974, publicado no Diário Oficial da União, 

de 5 de setembro de 1974, publicado no Diário Oficial da União, Seção I – Parte I, de 5 de 

setembro de 1974. A habilitação Educação Moral e Cívica foi reconhecida pelo Decreto nº 

77.134, de 12 de fevereiro de 1976. Em 1984, o curso de Estudos Sociais foi planificado e foram 
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criadas as habilitações Geografia e História, já incluída a Educação Moral e Cívica, através da 

Portaria MEC nº 390, de 13 de setembro de 1984, publicada no Diário Oficial da União de 17 

de setembro de 1984. O reconhecimento do curso e habilitações foi efetivado através da Portaria 

MEC nº 416, de 6 de julho de 1987, publicada no Diário Oficial da União, de 8 de julho de 

1987. 

Em 1998, através do Parecer nº 413, de 6 de julho de 1998, da Câmara de Educação Superior 

do Conselho Nacional de Educação, foi extinta a habilitação Educação Moral e Cívica e suas 

vagas foram transferidas para o curso de Pedagogia, tendo em vista a expressiva procura que 

havia para o referido curso, em razão da nova LDB, editada em 1996. 

Os cursos de Turismo, bacharelado, e Administração, bacharelado, foram autorizados a 

funcionar através das Portarias 2.484 e 2.485, respectivamente, ambas de 12 de setembro de 

2003 e publicadas no Diário Oficial da União de 15 de setembro de 2003. 

O reconhecimento do curso de Administração se deu através da Portaria nº 222, de 22 de março 

de 2007, publicada no Diário Oficial da União em 23 de março de 2007. O curso de Turismo 

foi reconhecido em 15 de julho de 2009 através da Portaria nº 934, publicado no Diário Oficial 

da União em 16 de julho de 2009. 

Em 2010, através da portaria nº 242, de 06 de dezembro de 2010 foi autorizado o curso superior 

de tecnologia em Logística sendo que em, 19 de dezembro de 2013 foi publicada a portaria de 

reconhecimento deste curso e a renovação do reconhecimento ocorreu em 19 de dezembro de 

2013 com a publicação da portaria nº 703. 

Em 2011, através da portaria nº 385, de 19 de setembro de 2011 foi autorizado o curso superior 

de tecnologia em Segurança no Trabalho. 

Em 2013, através da portaria nº 537, de 23 de outubro de 2013 foi autorizado o curso superior 

de tecnologia em Recursos Humanos com início em janeiro de 2014 sendo que o 

reconhecimento será solicitado em 2015. 

Em 2014, através da portaria nº 211, de 27 de março de 2014 foi autorizado o curso Ciências 

Contábeis com início previsto para agosto de 2014 sendo que o reconhecimento será solicitado 

em 2017. 
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1.4. PERFIL INSTITUCIONAL: MISSÃO, VISÃO, VALORES  

A missão da Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don Domênico - FECLE é “oferecer 

um ambiente propício à formação integral do ser humano, proporcionando uma educação 

comprometida com a ética, a cidadania, o conhecimento e o atendimento às necessidades 

contemporâneas por meio de uma estrutura educacional sólida de qualidade, 

contribuindo para uma melhor formação profissional do indivíduo”. 

No âmbito da Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don Domênico - FECLE, as 

prerrogativas que ensejam sua missão inserem-na em um contexto participativo no sentido de 

proporcionar melhorias significativas a Região Metropolitana da Baixada Santista por meio de suas 

ações educacionais. 

No contexto da missão da Faculdade o principal foco é o ser humano em quem recaem as ações 

institucionais, consolidando a razão de ser da Instituição, materializada a partir do ensino voltado 

para a formação integral do indivíduo, base para o desenvolvimento da região na qual a instituição 

está inserida.  

Não é demais dizer que na essência, a Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don Domênico 

– FECLE, na consecução da sua missão a partir da promoção do Ensino para o desenvolvimento 

da comunidade, assume o compromisso de ser o centro de referência na comunidade. Isso se 

confirma no momento em que a comunidade percebe a formação de profissionais “Responsáveis, 

com conduta ética e de Confiança”. 

A visão compreende o futuro desejado pela Instituição, tendo por base um horizonte temporal onde 

acontece os esforços individuais, das equipes e o delineamento de recursos aplicados ao 

desenvolvimento dos objetivos e metas preconizados pela Instituição. Assim a visão da Faculdade 

de Educação, Ciências e Letras Don Domênico - FECLE é “Ser uma instituição da educação 

superior de referência na formação de profissionais aptos a atender às expectativas sociais e 
de mercado da Região Metropolitana da Baixada Santista”. 

Os valores, compreendido como um conjunto de crenças, se fazem presentes na própria missão da 

instituição e apresenta-se da seguinte forma:  

 

a) Formação integral do ser Humano: Promover a formação holística do aluno a partir da 

educação como ferramenta de construção e posicionamento critico, consolidando a autonomia 

do pensamento e de atitudes no contexto da inclusão social. 
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b) Valorização do Aluno: Conhecer e compreender as especificidades do corpo discente, 

inserindo-os no contexto de desenvolvimento institucional, consolidando um processo de 

formação humana e profissional primada na ética. 

c) Inovação: Permitir o novo, compreendendo o impacto das mudanças ambientais no contexto 

institucional no sentido de consolidar uma estrutura de vanguarda.  

d) Solidariedade: Saber compreender as necessidades das pessoas, promovendo ações que 

culminem na inclusão social, na oferta de oportunidades e no desenvolvimento de 

comportamentos alinhados a cooperação mútua, fidelidade e a formação do cidadão.  

e) Ética: Respeitar os valores sociais de modo equânime, conscientizando o indivíduo a assumir 

suas responsabilidades e prestar sua contribuição ao desenvolvimento social e aos grupos nos 

quais ele está inserido.  

f) Credibilidade: Conquistar a confiança das pessoas por intermédio do esforço coletivo e do 

comprometimento, a partir de um ambiente estruturado nas relações humanas.  

 

1.5. FINALIDADE 
A Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don Domênico - FECLE tem por finalidade: 

 

I - Difundir os ideais superiores que informam a Nação. 

II - Integrar a comunidade escolar dentre os altos princípios éticos. 

III - Exercer ação comunitária integradora. 

IV - Articular as atividades de ensino com a formação qualificada do trabalho regional. 

V - Estimular a criação cultural, o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento 

reflexivo. 

VI - Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que 

constituam patrimônio da humanidade e comunicar saber através do ensino, e publicações 

ou de outras formas de comunicação. 

VII - Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os 

nacionais e regionais. 

VIII - Prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de 

reciprocidade. 

IX - Promover a extensão universitária, aberta à participação da população, visando a 

difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural gerada na instituição. 
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1.6. OBJETIVOS E METAS INSTITUCIONAIS  

Os objetivos servem de instrumento norteador para o desenvolvimento da Instituição, 

especificamente delineados para promover a acessibilidade ao ensino superior e a inclusão social, 

por meio da educação superior. Dessa forma a Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don 

Domênico – FECLE elenca duas grandes modalidades de objetivos institucionais: os objetivos 

gerais e os objetivos específicos. 

 

1.6.1 Objetivos gerais 

São objetivos gerais da Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don Domênico – FECLE: 

 

• Diplomar discentes nas diferentes áreas do conhecimento, aptos para a inserção em setores 

profissionais e para participação no desenvolvimento da sociedade brasileira e, colaborar 

na sua formação contínua; 

• Promover o desenvolvimento físico com o objetivo de elevar os padrões de saúde física e 

mental, ao mesmo tempo em que ampliar o sentido de cooperação; 

• Contribuir para a formação moral e cívica da juventude, especialmente através do debate 

sobre problemas nacionais; 

• Incentivar o trabalho de investigação científica, visando o desenvolvimento da ciência, da 

tecnologia, da criação e difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do 

homem e do meio em que vive; 

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

correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos 

numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração. 

 

1.6.2 Objetivos e Metas Específicos 

A partir da reestruturação e reavaliação dos objetivos institucionais descritos no PDI anterior, 

a Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don Domênico – FECLE busca qualificar sua 

estrutura funcional a partir do desenvolvimento de aspectos que determinem um valor agregado 

perceptível por seu corpo social e pela comunidade. Assim, os objetivos e metas da instituição 
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para o quinquênio 2014-2018 estão organizados em 5 (cinco) eixos que contemplam as 10 (dez) 

dimensões do SINAES:  

 

Eixo I – Planejamento e avaliação Institucional. 

Objetivo Específico: Planejar atividades educacionais por meio dos resultados da 

Autoavaliação e da Avaliação Externa; 

Eixo II – Desenvolvimento Institucional 

Objetivo Específico: Implantação do Plano de Desenvolvimento Institucional com vistas ao 

desenvolvimento da Instituição e promoção da responsabilidade social; 

Eixo III – Políticas acadêmicas 

Objetivo Específico: Implantar políticas acadêmicas para o desenvolvimento do ensino, da 

iniciação científica, da extensão, da comunicação com a sociedade e atendimento aos discentes; 

Eixo IV – Políticas de Gestão 

Objetivo Específico: Implantar políticas de gestão que garantam o desenvolvimento da estrutura 

organizacional e a sustentabilidade financeira; 

Eixo V – Infraestrutura Física 

Objetivo Específico: Ampliar a infraestrutura física para atender ao desenvolvimento 

institucional.  

A estes eixos estão apensados as metas e as ações previstas, conforme se verifica a seguir: 

 

EIXO I  
Planejamento e avaliação 
Institucional. 

Objetivo: Planejar atividades educacionais por meio dos resultados da 
Autoavaliação e da Avaliação Externa. 

1. Metas Ações Previstas 2014 2015 2016 2017 2018 
1.1. Aperfeiçoar o processo 
de desenvolvimento 
institucional, a partir dos 
resultados das avaliações 
internas e externas. 

Promover junto aos órgãos 
colegiados, a apreciação do 
relatório de avaliação 
institucional, interna e 
externa, permitindo análises 
e contribuições que resultem 
na melhoria dos processos 
de desenvolvimento 
institucional. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

1.2 Aperfeiçoar a 
autoavaliação institucional, 
para garantir a qualidade da 

a) Atualizar os instrumentos 
de autoavaliação para 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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gestão e das ações 
acadêmico administrativas. 

atender a implementação 
das políticas de regulação. 

b) Garantir autonomia à 
CPA e garantir o acesso às 
informações e comunicação, 
necessários para a qualidade 
dos processos avaliativos. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

1.3 Manter a participação 
da comunidade acadêmica 
nos processos de 
autoavaliação institucional 

a) Monitorar a participação 
da comunidade acadêmica 
no processo avaliativo. 

b) Aprimorar o sistema de 
comunicação com a 
comunidade acadêmica. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

1.4 Manter e aprimorar a 
divulgação dos resultados 
da autoavaliação e das 
avaliações externas. 

Manter divulgação dos 
resultados das avaliações 
através do sistema 
acadêmico, dos murais 
institucionais e 
comunicados anexados aos 
holerites do corpo docente e 
do corpo técnico 
administrativo.  

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

1.5 Manter as condições 
para que a CPA desenvolva 
o relatório de 
autoavaliação. 

a) Disponibilizar recursos 
humanos para contribuir 
com análises, reflexões e 
proposições.  

b) Disponibilizar recursos 
materiais que permitam a 
confecção dos relatórios de 
autoavaliação.  

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 
EIXO II- 
 Desenvolvimento 
Institucional 

Objetivo: Implantação do Plano de Desenvolvimento Institucional com 
vistas ao desenvolvimento da Instituição e promoção da 
responsabilidade social.  

2. Metas Ações Previstas 2014 2015 2016 2017 2018 
2.1 Manter o cronograma 
de implantação do PDI, 
fazendo-o de maneira 
articulada com a missão e 
o processo de avaliação 
institucional.  
 

a) Acompanhar o desempenho 
dos cursos quanto à missão 
institucional. 

 b) Monitorar as atitudes do 
corpo técnico-administrativo e 
docente, com vistas à 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 
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percepção da missão 
institucional.  

c) Envolver os órgãos 
colegiados no 
acompanhamento do 
cronograma estabelecido no 
PDI e na divulgação dos 
resultados do processo de 
avaliação institucional.  

d) Promover a implantação 
dos Projetos Pedagógicos 
dos cursos de Graduação, 
cuja autorização esta será 
solicitado entre os 2014 e 
2018, e dos Cursos de Pós-
graduação lato sensu. 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

X 

2.2 Promover a coerência 
entre o PDI e as 
atividades de ensino.  
 

a) Atualizar os PPCs a luz 
do PDI e da regulação do 
ensino, para garantir a 
qualidade das atividades de 
ensino.  

b) Avaliar no âmbito das 
Coordenações o 
desempenho dos cursos 
quanto a coerência entre 
PDI e atividades de ensino.  

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

2.3 Manter a coerência 
entre o PDI e as políticas 
de extensão.  
 

a) Estimular a promoção de 
cursos de extensão, na 
modalidade de capacitação 
profissional, para as 
comunidades interna e 
externa envolvendo os 
egressos.  

b) Ampliar o catálogo de 
cursos de extensão.  

c) Manter atividades 
científicas e culturais na 
Semana Acadêmica.  

 

X 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

X 

2.4 Manter a coerência 
entre o PDI e as 
atividades de iniciação 
científica, tecnológica, 
artística e cultura.  

b) Estimular a participação 
nos programas de iniciação 
científica.  

 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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2.5 Manter a coerência 
entre o PDI e as ações 
institucionais em relação 
à diversidade, meio 
ambiente, memória 
cultural, produção 
artística e patrimônio 
cultural.  
 

a) Manter o Projeto Cine 
Debate, que promove debates 
na comunidade, sobre a 
diversidade, meio ambiente, 
memória cultural e histórica, 
produção artística, patrimônio 
cultural, multiculturalismo e 
educação ético-racial.  

b) Manter a semana dos 
jogos internos envolvendo a 
comunidade acadêmica. 
c) Promover cursos de pós-
graduação e extensão que 
contemplem a diversidade, 
meio ambiente, memória 
cultural, produção artística 
e patrimônio cultural.  
d) Manter a realização da 
festa junina envolvendo a 
comunidade acadêmica. 

e) Manter a realização da 
festa a fantasia envolvendo 
a comunidade acadêmica e 
os egressos da Faculdade. 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

X 

2.6 Manter a coerência 
entre os PDI e as ações 
institucionais voltadas 
para o desenvolvimento 
econômico e social.  
 

a) Incentivar os alunos a 
participar de estágios 
curriculares e 
extracurriculares.  

b) Ofertar cursos de 
graduação, extensão e pós-
graduação, alinhados com 
as necessidades de 
desenvolvimento 
econômico e social da 
região.  

X 
 

 
 

X 

X 
 

 
 

X 
 

 

X 
 

 
 

X 

X 
 

 
 

X 

X 
 

 
 

X 

2.7 Manter a coerência 
entre o PDI e as ações de 
inclusão social.  
 

a) Manter a participação nos 
programas de políticas 
públicas a exemplo do FIES e 
do PROUNI. 

b) Manter no quadro de 
colaboradores pessoas 
deficientes.  

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 
 
 

 
X 
 
 
 

X 

X 

 

 

X 
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c) Implantar ciclos de 
palestras, para jovens do 
ensino médio, sobre 
mercado de trabalho, 
inclusão profissional e 
social, economia pessoal e 
doméstica e planejamento 
familiar.  

d) Manter a oferta do curso 
de Especialização em 
Educação Inclusiva. 
e) Participar do 
PRONATEC. 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 

X 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 
EIXO III 
Políticas acadêmicas 

Objetivo: Manter e implantar políticas acadêmicas para o 
desenvolvimento do ensino, da iniciação científica, da extensão, da 
comunicação com a sociedade e atendimento aos discentes. 

3. Metas Ações Previstas 2014 2015 2016 2017 2018 
3.1 Aperfeiçoar as 
políticas de ensino e 
ações acadêmico-
administrativas para os 
cursos de graduação, que 
visem o desenvolvimento 
do processo ensino-
aprendizagem.  
  
 

a) NDE de cada curso: 
Acompanhar as sugestões da 
CPA, quando for o caso, e da 
coordenação de curso em suas 
pesquisas de desempenho 
docente. 

b) NDE de cada curso: Manter 
um canal aberto de diálogo 
com a Direção sobre o 
desenvolvimento do processo 
ensino-aprendizagem  

c) Estimular o corpo docente a 
participar de programas de 
pós-graduação stricto sensu.  

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

3.2 Manter as políticas 
institucionais e ações 
acadêmico-  
administrativas para a 
iniciação científica, 
tecnológica, artística e 
cultural.  
 

a) Estimular a iniciação 
científica, tecnológica, 
artística e cultural, no 
âmbito das componentes 
curriculares, inclusive 
estágio supervisionado.  
b) Manter a Semana 
Acadêmica, para 

X 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

X 
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apresentação da produção 
discente.  

c) Manter a publicação da 
edição da revista eletrônica 
Don Domênico. 
d) Estimular a produção 
científica dos docentes com 
publicação na Revista 
Eletrônica Don Domênico. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

3.3 Ampliar as políticas 
institucionais e ações 
acadêmico-
administrativas para a 
extensão.  
 

a) Reconhecer e estimular 
através de apoio a 
realização dos programas, 
projetos e atividades de 
extensão.  

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

3.4 Estimular a difusão 
das produções 
acadêmico-científicas, 
didático-pedagógicas, 
tecnológicas, artísticas e 
culturais.  
 
 
  
 

a) Manter a edição da Revista 
Eletrônica Don Domênico.  

b) Estimular a produção 
acadêmica discente para a 
Semana Acadêmica.  
c) Apoiar a participação 
docente em eventos e 
congressos.  

d) Manter o plano de 
carreira docente, que 
contemple o incentivo para 
produções científicas, 
artísticas, tecnológicas, 
didático-pedagógicas e 
culturais.  

e) Incentivar a produção 
científica por grupo de 
Professores (coautoria). 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

3.5 Manter os canais de 
comunicação com a 
comunidade externa.  
 

Ampliar os canais de 
comunicação com a 
comunidade externa, através 
de: site, mala direta postal dos 
correios e associativa com 
empresas e associações 
conveniadas, jornais, livros, 
palestras no ensino médio 
(cursos de extensão e 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 
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pesquisa), semana acadêmica, 
mídias sociais, revista.  

3.6 Manter os canais de 
comunicação com a 
comunidade interna 
implantados.  
 

a) Divulgar os resultados das 
avaliações através de murais e 
sistema acadêmico.  

b) Promover a sensibilização 
da avaliações institucional em 
material de divulgação 
anexado aos holerites.  

c) Divulgar os cursos 
através de murais, site, 
mídias sociais, panfletos, 
cartazes, outdoor, rádio, 
TV, jornais e e-mails.  
d) Manter a ouvidoria como 
canal de comunicação 
receptivo.  

X 

 
 

 
 

X 
 

 
 

X 

X 

 
 

X 
 

X 
 

 
 

X 

X 

 
 

X 
 

X 
 

 
 

X 

X 

 
 

X 
 

X 
 

 
 

X 

X 

 
 

X 
 

X 
 

 
 

X 

3.7 Implantar os 
programas de 
atendimento aos 
discentes.  

Implantar o atendimento 
Psicopedagógico ao discente. 

  

   X X 

3.8 Ampliar as políticas e 
ações de 
acompanhamento dos 
egressos.  
 

Manter o canal de 
comunicação implantado (sms 
e e-mails), para educação 
continuada, pós-graduação e 
eventos.  

X X X X X 

3.9 Acompanhar a 
atuação dos egressos no 
mercado de trabalho.  
 

Implantar sistema de coleta de 
dados dos egressos, quanto à 
atuação no mercado de 
trabalho.  

 X X X X 

 
 

EIXO IV 
Políticas de Gestão 

Objetivo: Manter e implantar políticas de gestão que garantam o 
desenvolvimento da estrutura organizacional e a sustentabilidade 
financeira.  

4. Metas Ações Previstas 2014 2015 2016 2017 2018 
4.1 Promover a gestão 
institucional de forma 
participativa e 
democrática.  
  
  
 

Manter a autonomia e a 
representatividade dos 
docentes, técnico-
administrativos, sociedade 
civil organizada e discentes 
nos colegiados e na Comissão 
Própria de Avaliação.  

X X X X X 
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4.2 Manter as políticas de 
formação e capacitação 
docente.  
 

a) Estimular a participação 
em pós-graduação stricto 
sensu.  
b) Apoiar a participação em 
eventos e congressos.  

X 

 

 

X 

X 

 

 

X 

X 

 

 

X 

X 

 

 

X 

X 

 

 

X 

4.3 Manter o sistema de 
registro acadêmico 
funcionando de forma 
que atenda às 
necessidades 
institucionais e dos 
discentes.  

a) Capacitar sobre o sistema 
de registro acadêmico on-
line, para docentes, 
discentes e corpo técnico-
administrativo.  
  

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

4.4 Manter os 
programas 
institucionais que 
garantam a 
sustentabilidade 
financeira da 
instituição.  

a) Manter o Plano 
Fidelidade.  

b) Manter a participação da 
IES no FIES e no Pró-Uni. 
 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 
 
EIXO V 
Infraestrutura Física 

Objetivo: Ampliar a infraestrutura física para atender ao desenvolvimento 
institucional.  

5. Metas Ações Previstas 2014 2015 2016 2017 2018 

5.1 Ampliar a 
infraestrutura da 
biblioteca de forma que 
acompanhe o 
crescimento 
institucional.  
 

a) Ampliar a área da biblioteca 
anexando 30 m².  

b) Ampliar o espaço físico 
para o acervo e a substituição 
das prateleiras. 

c) Ampliar os espaços de 
estudo em grupo.  

d) Ampliar os espaços da 
biblioteca com a construção 
da biblioteca do campus II. 

e) Manter o espaço físico 
quanto à iluminação, 
ventilação, segurança, 
acessibilidade, conservação e 
condições para atendimento 
educacional especializado.  

f) Prover a manutenção das 
instalações para o acervo, 
ambiente de estudo individual 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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e em grupo, espaço para 
técnico-administrativos. 

 

5.2 Ampliar a 
acessibilidade. 

a) Implantar elevador 
hidráulico no prédio A.  
b) Implantar plataforma no 
bloco B.  

X 

 

X 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Ampliar o número de 
salas de aula. 

Reformar a creche e 
disponibilizar mais 8 salas de 
aula para abrigar o curso de 
Pedagogia.  

X 

 

X 

 

   

5.4 Manter as instalações 
administrativas de forma 
que atendam às 
necessidades 
institucionais.  
 

Realizar a manutenção dos 
espaços para as instalações 
administrativas que atendam 
às necessidades institucionais, 
considerando quantidade, 
dimensão, limpeza, 
iluminação, acústica, 
ventilação, segurança, 
acessibilidade e conservação.  

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

5.5 Manter as salas de 
aula de forma que 
atendam às necessidades 
institucionais.  
 

Realizar a manutenção das 
salas de aula para que atendam 
às necessidades institucionais, 
considerando quantidade, 
dimensão, limpeza, 
iluminação, acústica, 
ventilação, segurança, 
acessibilidade e conservação.  

X X X X X 

5.6 Manter os serviços e 
a informatização da 
biblioteca para o 
atendimento das 
necessidades 
institucionais.  
 

a) Qualificar continuamente 
os profissionais da área de 
biblioteconomia. 

b) Manter o sistema 
informatizado do acervo para 
consultas e reservas, banco de 
dados e empréstimos. 

X 

 

 

X 

X 

 

 

X 

X 

 

 

X 

X 

 

 

X 

X 

 

 

X 

5.7 Manter a coerência 
entre a alocação de 
recursos prevista no PDI 
e o plano de atualização 
do acervo.  
 

a) Modificar a política de 
aquisição de livros para e-
book, especialmente na 
bibliografia complementar 
dos cursos.  

b) Prever recursos financeiros 
para a atualização constante 
do acervo dos cursos 
existentes.  

c) Prever recursos financeiros 
para a atualização constante 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 
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do acervo dos cursos em 
implantação.  

5.8 Manter o processo de 
ampliação dos recursos 
de tecnologia de 
informação e 
comunicação visando à 
qualidade dos serviços.  

Continuar a manutenção do 
sítio da Faculdade, servidores, 
sistema acadêmico e 
softwares.  
 

X X X X X 

5.9 Manter os 
laboratórios, ambientes e 
cenários para práticas 
didáticas, no que diz 
respeito à infraestrutura 
física.  
 

 Realizar a manutenção do 
espaço físico dos laboratórios 
quanto à: dimensão, limpeza, 
iluminação, ventilação, 
segurança e conservação, 
inclusive sua atualização e os 
aspectos de acessibilidade.  

X X X X X 

5.10 Manter as 
instalações sanitárias de 
forma que atendam às 
necessidades 
institucionais.  
 

Realizar a manutenção das 
instalações sanitárias que 
atendam às necessidades 
institucionais, considerando 
quantidade, dimensão, 
limpeza, iluminação, acústica, 
ventilação segurança, 
acessibilidade e conservação.  

X X X X X 

5.11 Manter os espaços 
de convivência e de 
alimentação, de acordo 
com o crescimento 
institucional.  
 

a) Realizar a manutenção dos 
espaços de convivência e 
alimentação quanto à 
quantidade, dimensão, 
limpeza, iluminação, 
ventilação, segurança, 
acessibilidade e conservação.  

X X X X X 

 
1.7. ÁREAS DE ATUAÇÃO ACADÊMICA 

A Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don Domênico - FECLE atua na área do ensino 

superior, na qual desenvolve um trabalho acadêmico pautado na qualidade e modernidade, 

formando e aperfeiçoando profissionais nas áreas estabelecidas pela Tabela de Áreas de 

Conhecimento do CNPQ como Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas na modalidade 

Bacharelado, Tecnólogo e Licenciatura. Dentre estas áreas há indissociabilidade entre ensino, 

iniciação científica, extensão e gestão, compreendendo-se: 

 

a) Graduação - Os cursos de graduação, abertos aos candidatos que tenham concluído o 

Ensino Médio, ou equivalente, e que tenham sido classificados em processo seletivo; aos 

portadores de diploma de graduação ou equivalente, devidamente registrado desde que 
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existam vagas em aberto; e aos alunos com vínculo em outras IES e que requeiram sua 

transferência, destinam-se à formação de licenciados, bacharéis e tecnólogos nas diversas 

áreas de conhecimento. 

b) Pós-graduação, lato sensu - Os cursos de pós-graduação, lato sensu, abertos aos 

portadores de diploma de graduação ou equivalente, que satisfaçam os requisitos exigidos 

em cada caso, destinam-se à formação de especialistas, mediante aprofundamento dos 

estudos superiores ou treinamento em técnicas especializadas. 

c) Extensão - Os programas de extensão, abertos à comunidade, têm como objetivo a 

elevação cultural e a difusão das conquistas e benefícios resultantes da produção científica 

e tecnológica gerada na Instituição. São disponibilizados aos portadores dos requisitos 

exigidos em cada caso, o certificado de aperfeiçoamento. 

 

Os cursos e programas institucionais ofertados pela Faculdade de Educação, Ciências e Letras 

Don Domênico - FECLE buscam formar recursos humanos qualificados ao exercício 

profissional e ao desenvolvimento empreendedor, a partir dos aspectos específicos da Região 

Metropolitana da Baixada Santista. 

A Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don Domênico - FECLE pretende ampliar sua 

área de atuação no âmbito da graduação e da especialização, sempre com o fim de cumprir sua 

missão Institucional, de acordo com o estabelecido na Política de Expansão da Instituição. 

 

2. PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL 

 

2.1. INSERÇÃO REGIONAL 

A Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don Domênico situa-se em Guarujá, cidade 

localizada na ilha de Santo Amaro, litoral do Estado de São Paulo e está a 82 km da capital 

estadual, São Paulo. Faz parte geograficamente da Região Metropolitana da Baixada Paulista, 

mas, desde a Lei Complementar Estadual nº 815, de 30 de julho de 1996, que criou a região 

metropolitana, é chamada de Baixada Santista, como já o era popularmente, formada por nove 

cidades, sendo as demais componentes Bertioga, Cubatão, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia 

Grande, Santos e São Vicente. O Mapa abaixo mostra a Região Metropolitana da Baixada 

Santista. 
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A cidade é permeada de desigualdades, heterogeneidades, diversidades, contradições e tensões, 

que se tornam uma verdadeira reprodução dos processos, das estruturas e desdobramentos que 

ocorrem na sociedade brasileira. 

Voltando-se um pouco no tempo, em 1971, ano da inauguração da Piaçaguera – Guarujá, via 

que uniu a ilha às estradas que cruzam a serra do Mar, a Prefeitura Municipal aprovou 30 mil 

metros quadrados de novas construções; em 1972, passou para 81 mil; em 1973, para 174 mil; 

em 1974, 618 mil; e em 1975, exatamente 1.031.690,37 metros quadrados. Só em dezembro de 

1975 foram aprovados 286 mil metros quadrados de plantas, e em janeiro de 1976, mais 202 

mil metros. 

Observando-se as características do passado, as mudanças na cidade foram muitas. Informações 

do Setor de Planejamento da Prefeitura Municipal de Guarujá atestam que em um inventário de 

assentamentos irregulares, com dados de 1999, cerca de aproximadamente cem mil pessoas 

eram faveladas, com densidade média populacional de 308,24 habitantes por hectare, havendo 

cinquenta e dois núcleos mapeados. Pode-se notar que essas áreas foram ocupadas, a partir dos 

anos sessenta, intensificando-se nos anos oitenta. Somando-se as décadas de sessenta, setenta e 

oitenta, trinta e três novos núcleos se formaram. Atualmente, a renda média das famílias das 

regiões estudadas é de cerca de um e meio salário mínimo. Dados do IBGE - Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística mostram que nos primeiros cinco anos do presente século, houve um 

aumento de 23% no número de moradores em áreas de invasão, sendo que só 17% na quantidade 
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de habitantes do município; ou seja, a evolução populacional da população das favelas cresceu 

vertiginosamente mais nos anos apontados, gerando carências sociais de difícil solução.  

Guarujá com uma área de cento e quarenta e três quilômetros quadrados possuía em 2000 vinte 

e cinco km2 de áreas verdes preservadas pertencentes à Mata Atlântica. Segundo ainda dados 

do IBGE do mesmo ano, a população da cidade era de 264.812 habitantes, o que resultava em 

uma densidade demográfica aproximada de 1.935,44 habitantes por quilômetro quadrado. No 

ano de 2010 o número passou para 290.607 habitantes, o que resulta em 2.154 habitantes por 

km2. A tabela 1 mostra o crescimento populacional da Região Metropolitana da Baixada 

Santista no período de 2000 a 2010 e a tabela 2 mostra a densidade demográfica na região. 

 
TABELA 1. Crescimento populacional RMBS, Estado de São Paulo e Brasil, 2000-2010. 

  
RMBS, Estado de São 

Paulo e Brasil  

 
População 2010  

 
População 2000  

 
Crescimento  

2000-2010 (%)  
Bertioga  47.572  30.039  58,4  

Cubatão  118.797  108.309  9,7  
Guarujá  290.607  264.812  9,7  
Itanhaém  87.053  71.995  20,9  
Mongaguá  46.310  35.098  31,9  
Peruíbe  59.793  51.451  16,2  
Praia Grande  260.769  193.582  34,7  
Santos  419.757  417.983  0,4  
São Vicente  332.424  303.551  9,5  
RM Baixada Santista  1.663.082  1.476.820  12,6  
Estado de São Paulo  41.262.199  36.969.476  11,6  
Brasil  190.755.799  169.590.693  12,5  

Fonte: IBGE, Censos Demográficos 2000 e 2010. 
 
TABELA 2. Densidade Demográfica. RMBS, Estado de São Paulo e Brasil, 2000 - 2010. 

RMBS, Estado 
de São Paulo e 
Brasil    

Área Total (em 
Km2)  

Densidade 
Demográfica 
2000  

Densidade 
Demográfica 2010  

Variação em  
Hab/ Km2 

Bertioga  490,0  61,3  97,2  35,9  
Cubatão  142,4  760,6  833,8  73,2  
Guarujá  142,9  1.853,1  2.034,9  181,8  
Itanhaém  599,6  120,1  145,2  25,1  
Mongaguá  142,1  247,0  325,7  78,7  
Peruíbe  311,4  165,2  192,0  26,8  
Praia Grande  147,5  1.312,4  1.776,1  454,7  
Santos  281,1  1.487,0  1.492,2  5,2  
São Vicente  148,9  2.038,6  2.232,3  193,7  
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RM Baixada 
Santista  

2.405,9  613,8  691,3  77,5  

Estado de São 
Paulo  

248.197,0  148,95  166,25  17,3  

Brasil  9.576.094,3  17,71  19,92  2,21  
 
A tabela 3 mostra a distribuição por sexo e município, em 2010, bem como a evolução no 

decênio das respectivas porcentagens, que mostram que em 2010 em todos os municípios e na 

região diminuem as proporções do sexo masculino e aumentam as do sexo feminino. 

 

TABELA 3. Razão de sexo. RMBS, Estado de São Paulo e Brasil, 2000 - 2010. 
RMBS, Estado de São 
Paulo e Brasil  

Homens  
2000                  2010  

Mulheres  
2000                      2010  

Razão de sexo  
2000                      2010  

Bertioga  15.511                23.829  14.528                23.816  106,8                    100,0  
Cubatão  54.524                59.229  53.785                59.491  101,4                      99,6  
Guarujá  130.875              41.711  133.937            149.041  97,7                        95,1  
Itanhaém  35.806                42.192  36.189                44.865  98,9                        94,0  
Mongaguá  17.996                23.098  17.102                23.195  105,2                      99,6  
Peruíbe  25.629                29.140  25.822                30.633  99,2                        95,1  
Praia Grande  94.521              125.926  99.061              136.125  95,4                        92,5  
Santos  193.222            191.912  224.761            227.488  86,0                        84,4  
São Vicente  147.207            159.664  156.344            172.781  94,2                        92,4  
RM Baixada Santista  715.291            796.701  761.529            867.435  93,9                        91,8  
Estado de São Paulo  18.139.363  20.077.873  18.893.040  21.184.326  96,0                        94,8  
Brasil  83.576.015  93.406.990  86.223.155  97.348.809  96,9                        96,0  

Fonte: IBGE, Censos 2000 e 2010. 
 

A principal atividade econômica do município é o turismo, e uma parcela elevada no setor de 

serviços. No distrito de Vicente de Carvalho concentra-se a população operária que exerce 

atividades na área portuária de Santos e no Parque Industrial de Cubatão. 

O PIB – Produto Interno Bruto da cidade está assim distribuído em mil reais: 

 

• Agropecuária:  18.623; 

• Indústria:  583.184; 

• Serviço:  1.658.383; 

• Impostos:  325.290; e  

• PIB a preço de mercado corrente: 2.585.481 (dados do IBGE). 

 

Segundo o do Plano Plurianual de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Guarujá (ano 

2002), baseados em pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, quanto à distribuição das famílias 
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por classes de renda, há uma predominância da população de renda média, médio-baixa e baixa, 

vivendo aproximadamente 18.160 pessoas abaixo da linha de pobreza, o que acarreta a exclusão 

social de uma parte da sociedade que sem oportunidade de emprego, procura os subempregos. 

Como consequência temos analfabetismo ou pouca escolaridade gerando baixa remuneração e, 

por conseguinte, condições precárias de habitação. 

As atividades agrícolas resumem-se à bananicultura e a produção de hortaliças. A atividade 

industrial não é expressiva, voltada à pesca e à construção civil, sendo o maior destaque na área 

química. Com a descoberta de bacias marítimas petrolíferas subaquáticas na região, um novo 

leque de possibilidades está se apresentando, com a criação de novos mercados de trabalho, 

maior dinâmica nos setores do comércio, da rede hoteleira e da construção civil; fazendo com 

que haja necessidade de uma preparação da população para ocupar os novos postos que se 

apresentarão. Além disso, há uma forte movimentação de vários setores, no sentido de viabilizar 

a ligação entre as ilhas de São Vicente, aonde se localizam as cidades de Santos e São Vicente, 

e a ilha de Santo Amaro, compreendida pela cidade de Guarujá e o Distrito de Vicente de 

Carvalho, através de um túnel submerso no estuário ou através de uma ponte (pré-projeto já 

divulgado). Atualmente a ligação é feita através de balsas, que não mais suprem seu papel 

satisfatoriamente, gerando morosidade na travessia. 

O setor comercial no município em que há maior número de inscritos é o de bares e lanchonetes, 

e entre os estabelecimentos de prestação de serviços destaca-se o cadastro de engenheiros, 

arquitetos e projetistas. 

Com base no Índice de Desenvolvimento Humano, estudo divulgado todo ano pela ONU, 

Guarujá ocupava o quadringentésimo septuagésimo oitavo (478º) lugar do Estado de São Paulo 

em 2002. O IDH é uma forma de medir o grau de educação, expectativa de sobrevivência e 

renda. Tanto a cidade como o país conseguiram reduções significativas da pobreza, mas 

apresentam áreas de desenvolvimento com enormes bolsões de intensa miséria. 

Em relação à educação, com dados também obtidos no IBGE, em 2007, haviam 47.578 

estudantes matriculados no Ensino Fundamental e deste total apenas 3.228 no ensino privado. 

No Ensino Médio, apenas 1.128, contra 10.728 nas escolas estaduais, demonstrando o grande 

ônus público, com um menor número de alunos com poder aquisitivo para frequentar as escolas 

particulares. As áreas mais atingidas do setor público, consequentemente, são saúde, educação 

e ação social, devido a completa destituição do poder aquisitivo da classe social menos 
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favorecida ou por ser esse poder aquisitivo muito baixo. Como exemplo, pode-se citar que há 

25 escolas estaduais que oferecem Ensino Médio e apenas 5 privadas, mostrando que a classe 

média não é tão representativa na atual estrutura da sociedade guarujaense. 

As transformações sociais sofridas pela cidade podem ser sentidas. Atualmente Guarujá 

comporta mansões ao lado de prédios com apartamentos populares, bairros de ricas moradias e 

apartamentos luxuosos, de modo estranho, junto de núcleos de favelas que se tornaram um 

pesado problema social. As áreas de invasões são encontradas em toda a ilha. Inúmeros desses 

núcleos convivem, não muito pacificamente, com casas ou edifícios luxuosos. Os problemas 

são muitos, as soluções, difíceis. 

 

2.2. PRINCÍPIOS FILOSÓFICOS E TÉCNICOMETODOLÓGICOS GERAIS QUE 

NORTEIAM AS PRÁTICAS ACADÊMICAS DA INSTITUIÇÃO 

A Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don Domênico – FECLE, tendo por base a 

compreensão de sua missão, orienta todos seus esforços no sentido de estudar, propor e adotar 

soluções teórico-metodológicas para a prática pedagógica segundo o contexto e características 

da educação superior brasileira.  

A Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don Domênico - FECLE se preocupa em 

contribuir com o desenvolvimento sustentável da região, privilegiando a formação de 

profissionais e de cidadãos inseridos na realidade da comunidade em seu entorno e da Região 

Metropolitana da Baixada Santista. Para isso, a Instituição compreende o ensino em uma 

perspectiva sócio interacionista, em que o corpo docente, o corpo técnico administrativo e o 

corpo discente são atores no processo de ensino-aprendizagem, estabelecendo a prioridade de 

metodologias de aprendizagem ativa, que evidenciam a construção da teoria e prática, da 

ciência e da técnica, essenciais para o perfil de egresso autônomo e crítico.  

No contexto da sua missão, A Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don Domênico - 

FECLE busca, também, na formação do egresso, estabelecer premissas de cidadania, através de 

práticas acadêmicas voltadas para a construção do ser humano enquanto cidadão capaz de 

compreender os aspectos políticos, econômicos, sociais, ambientais e tecnológicos bem como, 

proporcionar-lhe, por meio da educação superior, oportunidade de inclusão social e 

desenvolvimento pessoal.  
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A Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don Domênico - FECLE em consonância com 

suas finalidades e propósitos, considera o aluno como sujeito de seu processo de aprendizagem 

sendo tarefa institucional o desenvolvimento de competências e habilidades essenciais votadas 

para a formação profissional do aluno que ensejem à criatividade, inovação e a atuação 

permanente e proativa na comunidade. Dessa forma, a Instituição, tendo por base as premissas 

da formação superior por meio do ensino, da iniciação científica consolidadas em seus 

princípios pedagógicos, destacando-se:  

 

• Proporcionar atividades educativas, culturais, humanistas, técnicas e científicas que 

beneficiem efetivamente a comunidade onde se insere;  

• Inovar na prática pedagógica, considerando as potencialidades das metodologias ativas de 

aprendizagem para a promoção do pensamento crítico e reflexivo, previstas nos PPCs de 

graduação e pós-graduação, principalmente por meio do estudo de caso e do trabalho de campo;  

• Promover o estudo dos problemas do mundo atual, em particular da Região Metropolitana da 

Baixada Santista, na perspectiva da visão sistêmica e holística em cada área de conhecimento;  

• Desenvolver a iniciação científica, visado colaborar no avanço da ciência, tecnologia e 

cultura;  

• Desenvolver a extensão, aberta à comunidade, visando à difusão das conquistas e benefícios 

da criação cultural e da iniciação científica e tecnológica gerada na Instituição.  

• Promover o respeito à diversidade do pensamento assegurando a convivência na diversidade; 

•  Promover a busca da inovação científico-tecnológica e cultural, de forma criativa, competente 

e crítica, nos contextos regional, nacional e internacional. 

 

O ensino presencial ofertado pela Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don Domênico – 

FECLE pode ser definido como processos de ressignificação de conceitos, com foco na 

aprendizagem que possam ser melhor obtidas por meio de metodologias ativas capazes de 

integrar os conhecimentos profissionais com visão sistêmica da profissão sempre considerando 

a realidade objetiva da Região Metropolitana da Baixada Santista.  

A Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don Domênico – FECLE sempre demonstrou a 

sua comunidade acadêmica a preocupação com as metodologias, as técnicas de ensino e 
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recursos de multimídia necessários para que os princípios aqui estabelecidos sejam uma 

realidade institucional.  

Além disso, a Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don Domênico – FECLE entende que 

a inter e multidisciplinaridade são constructos importantes no processo de ensino sendo 

desenvolvida por projetos integradores e aprendizagem por problemas em que o estudo de caso, 

o trabalho de campo e as atividades desenvolvidas no Cine Debate são utilizados como recurso 

no qual o discente é levado à análise de problemas e tomadas de decisão, possibilitando o 

contato com situações que podem ser encontradas no mundo do trabalho.  

 

2.3 PERFIL DO EGRESSO 

Sem excluir as características do perfil do egresso contidas nos Projetos Pedagógicos dos 

Cursos de Graduação, a Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don Domênico – FECLE 

sempre pretendeu formar profissionais e cidadãos com as seguintes características de perfil do 

egresso: 

 

• Sólida formação científica e teórica;  

• Capacidade em valorizar o ser humano enquanto elemento criador e detentor de 

conhecimentos, dando à educação um papel mais relevante.  

• Habilidade de interpretação e aplicação de conhecimentos, com domínio de tecnologias e 

métodos aprendido no Curso;  

• Capacidade de raciocínio de natureza reflexiva e crítica, formadora do cidadão criativo e 

inovador, consciente e integrado à sua realidade histórico-social.  

• Capacidade em desenvolver competências multiculturais necessárias à atuação em ambientes 

complexos nacionais e internacionais.  

 

2.4 ORGANIZAÇÃO DIDATICOPEDAGÓGICA DA INSTITUIÇÃO 

Baseando-se nas políticas públicas e prerrogativas propostas ao desenvolvimento do ensino 

superior, a Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don Domênico – FECLE enseja 

proporcionar métodos e sistemáticas de desenvolvimento de seus programas curriculares, 

pautados nos princípios norteadores de suas atividades os quais vão orientar a sua oferta do 

ensino. 
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A credibilidade e a confiabilidade emergem como marcas da Instituição enquanto presença 

indispensável no processo de desenvolvimento sustentado no conhecimento. 

A Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don Domênico – FECLE ao considerar o cenário 

político, sociocultural, econômico, científico e educacional que se projeta para os próximos 

tempos. Cenário este que tem servido de ponto de referência ao Planejamento no âmbito da 

Instituição, tem de estar atenta aos paradigmas da ciência contemporânea e neles procurar 

sustentar seu projeto pedagógico.  

Nesse sentido, a ação educacional da Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don Domênico 

– FECLE tem de ter presente o fato de que, embora o objetivo da ciência continue sendo o de 

tornar inteligível o mundo, construindo um conhecimento sistemático, metódico da realidade, 

hoje, a ciência se constrói sobre a procura crítica da verdade, sobre o contínuo questionamento 

das teorias e dos processos de investigação.  

Na concepção contemporânea da ciência, portanto, é preciso evitar, em nome de uma única 

teoria da realidade, deixar de analisar e confrontar outros enfoques teóricos e de observar a 

própria realidade. O referencial teórico-técnico tem de estar em constante revisão e recriação, 

procurando definir criticamente, para cada ramo da ciência, que métodos são mais confiáveis e 

pertinentes ao seu objeto de estudo, quais proporcionam melhores condições de crítica 

sistemática e objetiva desenvolvida pela comunidade científica. 

Se, epistemologicamente, a opção da Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don Domênico 

– FECLE recai sobre esse novo paradigma científico, as atividades de ensino inseridas nos 

projetos pedagógicos de seus cursos – têm de estar em consonância com ele. Isto equivale a 

dizer que traçar objetivos de ensino não pode mais equivaler a objetivar apenas conteúdos, 

característica própria da pedagogia tradicional e da ciência dogmática, consiste antes em 

identificar situações-problema com as quais o aluno deverá lidar, sendo que para isso deverá 

acessar, sistematizar, selecionar, descrever, analisar e sintetizar utilizando os conhecimentos 

disponíveis e necessários.  

Nessa ótica, o foco de ensinar desloca-se para as relações do aluno com a situação-problema, 

ou seja, para as competências de descrevê-la, analisá-la e interpretá-la à luz dos conhecimentos 

necessários e disponíveis, sistematizando-os, ou ainda, quando for o caso, questionando-os, 

tornando-os eles próprios uma situação-problema.  
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Além disso, a Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don Domênico – FECLE identifica-

se por um caráter regional comprometido com o desenvolvimento econômico, profissional, 

social e cultural da Região Metropolitana da Baixada Santista, compromisso ratificado em todas 

as iniciativas de ensino, iniciação científica e extensão. 

 

2.4.1 Seleção de Conteúdos 

Os cursos de graduação, bacharelados e licenciaturas, da Faculdade de Educação, Ciências e 

Letras Don Domênico - FECLE têm a seleção de conteúdos baseada nas inter-relações com a 

realidade, segundo uma perspectiva histórica e contextualizada de sua aplicabilidade no âmbito 

empresarial, da educação, do turismo e do meio, através da utilização de tecnologias inovadoras 

e que atendem aos campos interligados de formação básica e profissional. 

Relativamente as discussões dos parâmetros de seleção de conteúdos, prevalecem às diretrizes 

curriculares nacionais, a regulação do ensino Superior, a avaliação do ENADE e necessidades 

do mercado de trabalho. 

 

2.4.2 Princípios Metodológicos do Ensino 

A metodologia de ensino utilizada fundamenta-se em aulas interativas, garantindo a união 

teoria-prática por meio de oficinas, estudos de casos, exercícios em sala de aula, debates 

dirigidos, organização de grupos de estudos, pesquisa discente e atividades extracurriculares, 

com orientação docente que assegure a articulação da vida acadêmica com a realidade concreta 

da sociedade e dos avanços da ciência e da tecnologia. São utilizados diversos recursos como 

internet, multimídia, visitas técnicas, discussão de casos, contatos com entidades, empresas e 

outras organizações importantes para o desenvolvimento profissional do aluno. 

A metodologia, portanto, está focada na coerência entre o que se está fazendo na formação 

desses profissionais e o que deles espera-se quando de sua atuação prática, em empresas, 

instituições de ensino e organizações ligadas ao ensino. 

 

2.4.3 Processo de Avaliação 

As avaliações do processo de ensino e aprendizagem são feitas através de provas com questões 

objetivas e subjetivas, trabalhos de pesquisas, relatórios, participação dos alunos em classe. 
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O Regimento da Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don Domênico – FECLE estabelece 

que a avaliação do desempenho escolar seja feita por disciplina incidindo sobre a frequência e 

o aproveitamento. 

A frequência de alunos e docentes é obrigatória, salvo nos casos de educação à distância e os 

demais previstos em legislação especial.  

Independentemente dos demais resultados obtidos é considerado reprovado na disciplina o 

aluno que não obtenha frequência, no mínimo, de 75% (setenta e cinco por cento) das aulas e 

demais atividades programadas sendo que a verificação e registro de frequência são de 

responsabilidade do docente, e seu controle da Secretaria. 

O aproveitamento escolar é avaliado através de acompanhamento contínuo do aluno e dos 

resultados por ele obtidos nos exercícios escolares, de aplicação teórica ou prática, 

desenvolvidos durante o transcorrer do semestre e no exame final. 

Compete ao docente da disciplina, em consonância com a política de ensino da Instituição, 

elaborar os exercícios escolares sob a forma de provas e determinar os demais trabalhos, bem 

como julgar-lhes os resultados. Os exercícios escolares, quantos forem necessários por período 

letivo, visam a avaliação progressiva do aproveitamento do aluno e constam de trabalhos 

escritos tais como provas, arguições, entrevistas e outras formas de verificação previstas no 

plano de ensino da disciplina. 

 

2.4.4 Práticas Pedagógicas Inovadoras 

Considerando que a prática pedagógica é mutável, deve ser examinada, analisada e 

realimentada a partir da fundamentação teórica, que não constitui verdade absoluta, mas uma 

das possibilidades de construção da garantia do processo formativo.  

Os cursos da Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don Domênico - FECLE se constituem 

num espaço estimulador de uma postura crítica, reflexiva frente ao processo de formação 

pessoal, profissional e organizacional, reiterando o compromisso com a transformação da 

sociedade, bem como do desenvolvimento da autonomia intelectual e profissional. Nessa 

direção o esforço metodológico para a formação acadêmica passa pela compreensão das 

diversas teorias que orientam o fazer profissional de cada área, explicitando-as e relacionando-

as com a teoria e a prática, eixo centralizador do processo formativo. 
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Os saberes característicos da formação e construção da identidade profissional devem ser 

valorizados, problematizados, investigados, discutidos e analisados ao longo do processo de 

formação. Aprender implica na construção de novos saberes para a mobilização da experiência 

e do conhecimento sistematizado como forma de mediação do processo de construção de 

aprender fazendo. 

Aprender, aplicar e construir novos saberes faz parte do mesmo processo. 

A formação de profissionais não se faz isoladamente, de modo individualizado. Exige ações 

compartilhadas de produção coletiva que ampliam a possibilidade de criação de práticas 

pedagógicas inovadoras. É fundamental a promoção de atividades de aprendizagem de 

investigação, de colaboração, de comunicação, de interação e intervenção. Para isso, os tempos 

e espaços pedagógicos, devem favorecer as iniciativas para o desenvolvimento de práticas 

significativas.  

Nessa perspectiva, o planejamento pedagógico dos respectivos cursos deve prever situações 

didáticas em que os futuros profissionais coloquem em uso os conhecimentos apropriados, ao 

mesmo tempo em que possam mobilizar outros, de diferentes naturezas e oriundos de 

experiências, nos diversos espaços curriculares. 

Os currículos dos cursos de graduação seguem as orientações contidas nas diretrizes 

curriculares nacionais, fixadas pelo Ministério da Educação, a qual permite a flexibilidade de 

conteúdos e componentes curriculares mediante a oferta de um bloco fixo de disciplinas e outro 

flexível, com disciplinas ofertadas pela instituição para a escolha do aluno.  

As atividades complementares, componente curricular obrigatório, são um espaço curricular 

propício ao desenvolvimento da interdisciplinaridade e ao atendimento das individualidades do 

aluno. 

 

2.4.5 Estágio, Atividades Práticas e Atividades Complementares 

O Estágio Curricular, a Prática e as Atividades Complementares são atividades de ensino de 

caráter formativo que constituem parte integrante do processo de aprendizagem e devem estar 

contempladas nas propostas pedagógicas dos cursos. 

O estágio curricular deve ser implementado, objetivando a transformação do pensamento em 

ação, uma atividade pedagógica planejada e supervisionada e não simplesmente como uma 

prática isolada em si mesma. A relação entre teoria e prática deve ser entendida como eixo 
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curricular integrador com o objetivo de se constituir um espaço que permita articulações entre 

os elementos da formação garantindo a inserção do acadêmico no ambiente profissional.  

As atividades complementares, acadêmico-científico-culturais, visam promover ao acadêmico 

a autonomia de sua formação. Serão desenvolvidas ao longo do curso como complementação 

da formação profissional e devem estar integradas à proposta curricular. As atividades 

propostas incluem: monitorias; eventos técnicos ou científicos; elaboração, coordenação de 

projetos; oficinas; projetos de extensão universitária; estudos em laboratórios de informática, 

dentre outras, estabelecidas nos projetos pedagógicos de cada curso, atendendo as 

especificidades de cada área do conhecimento, com o propósito de integrar o acadêmico aos 

diversos campos de atuação profissional. 

A dimensão prática da formação profissional deve apontar para experiências integradoras, 

rompendo concepções que defendem uma formação centrada na teoria e que afirmam que as 

práticas ocorrem somente no exercício profissional. 

Assim sendo, o aluno deve aplicar teorias assimiladas ao longo do seu curso de formação à sua 

prática profissional. Nesse sentido, o esforço deve se concentrar na superação de modelos 

prescritivos sem, contudo, cair numa postura relativista do lugar da teoria e da prática na 

formação. A realidade social deve ser objeto de estudo constante, visando à inserção 

competente do acadêmico nos espaços de estágios e de atividades complementares. Alguns 

parâmetros devem ser observados: 

 

• Estabelecer uma política institucional de estágios, práticas e ações 

complementares considerando as diferentes realidades; 

• Instituir o estágio, a prática e as atividades complementares como elementos 

articuladores entre ensino, pesquisa e extensão; 

• Compartilhar entre os responsáveis pela atividade acadêmica e das unidades 

receptoras o acompanhamento e a avaliação do estágio em ação; 

• Atender à política institucional de estágio e práticas de conformidade com 

instruções delineadas para cada curso, atendendo à legislação, de forma a garantir 

aos alunos experiências profissionais em sua área de atuação; 
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• Considerar que os estágios, as práticas e as atividades complementares têm caráter 

formativo e constituem parte integrante do processo de aprendizagem e dos projetos 

pedagógicos dos cursos. 

 

2.4.6 Desenvolvimento de Materiais Pedagógicos  

Os docentes são incentivados em suas disciplinas a desenvolver materiais pedagógicos como 

prática essencial no auxílio do processo ensino-aprendizagem e como forma de melhorar 

relação professor-aluno.  

Serão desenvolvidos materiais de apoio pedagógico tais como, manual de trabalho de 

Conclusão de Curso, apostilas, textos de apoio, os quais ficam disponibilizados no sistema 

acadêmico dos alunos. 

 

2.4.7 Incorporação de Novas Tecnologias 

A Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don Domênico - FECLE ao se preocupar com um 

ensino de qualidade e com a inserção do aluno no mundo do trabalho deve oferecer aos corpos 

discente e docente as informações e ferramentas coerentes com tais propósitos de maneira a 

garantir ganhos mensuráveis de eficiência e qualidade operacional através da ampliação de 

acesso, equidade, integralidade e humanização dos serviços educacionais.  Assim, a 

incorporação de novas tecnologias só é possível a medida em que a Instituição possibilita: 

 

• Ampliação dos números de computadores na biblioteca e no laboratório de 

informática no intuito de atender à crescente demanda de utilização de programas 

de computador relacionados às disciplinas;  

• Atualização de programas de computador utilizados para facilitar o estudo e 

pesquisas do corpo docente e discente;  

• Internet aberta para o corpo docente e discente.  

• Modificar a política de aquisição de livros para e-book, especialmente na 

bibliografia complementar dos cursos. 

• Implantação e oferta na organização pedagógica e curricular dos seus cursos 

superiores já reconhecidos, a oferta de disciplinas integrantes do currículo que 
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utilizem modalidade semipresencial, integral ou parcialmente, desde que esta oferta 

não ultrapasse 20 % (vinte por cento) da carga horária total do curso. 

• Implantação de projetores multimídia em todas as salas de aula. 

• Ampliar a utilização do simulador ProModel de modo a atender todos os alunos 

do curso de Logística  

 

Avanços tecnológicos na área da tecnologia da informação são incorporados aos equipamentos 

de informática e da tecnologia da comunicação de modo que os equipamentos (hardware) e os 

programas (software) usados nos laboratórios de informática, laboratórios específicos e nos 

serviços de apoio técnico-administrativo da Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don 

Domênico - FECLE são atualizados. Atualmente a comunicação da instituição com a sua 

comunidade acadêmica utiliza, como uma das ferramentas, o sistema acadêmico. A consulta do 

acervo da biblioteca bem como a reserva de livros pode ser feita pelo aluno à distância. 

 

2.5 POLÍTICAS DE ENSINO 

A posição de destaque política, econômica e financeira que a Região Metropolitana da Baixada 

Santista e o Estado De São Paulo ocupa no cenário nacional cria desafios e oportunidades únicas 

para a consecução e o desenvolvimento de políticas de ensino, iniciação científica e extensão.  

Ao mesmo tempo, a Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don Domênico – FECLE 

contribui para reduzir as disparidades econômicas e sociais do seu entorno por meio de projetos 

e programas envolvendo o setor privado e a sociedade civil organizada.  

O Projeto Pedagógico Institucional está assentado nos seguintes pilares: desenvolvimento 

social, econômico e territorial; sustentabilidade e suas diversas facetas; ética e compromisso 

com a cidadania.  

A concepção de ensino que sustenta os PPCs de todos os cursos oferecidos pela Faculdade de 

Educação, Ciências e Letras Don Domênico – FECLE pauta-se pelo processo de construção e 

reconstrução do conhecimento. 

O projeto pedagógico de cada curso ministrado pela Faculdade de Educação, Ciências e Letras 

Don Domênico – FECLE é instrumento de democratização e de participação dos diferentes 

atores do processo educacional na construção e manutenção da Instituição como centro de 

difusão do conhecimento e de melhoria das perspectivas comunitárias por isto ele é elaborado 
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e proposto pelo colegiado de curso, Núcleo Docente Estruturante, pesquisa de mercado local e 

regional, observando as Diretrizes Curriculares Nacionais e o Regimento da FECLE. 

As diretrizes gerais da Instituição para o ensino da Graduação e Pós Graduação indicam que as 

políticas de ensino estejam voltadas para: 

 

• O enriquecimento das Diretrizes Curriculares Nacionais, fixadas pelo MEC, a partir do 

acréscimo de componentes curriculares voltados para atender as especificidades de cada curso 

bem como avanços tecnológicos e peculiaridades regionais. 

• Os membros da comunidade criando condições para o exercício pleno da cidadania. 

• Construção de currículos inovadores e flexíveis, interligando-se a formação inicial e 

continuada, a formação básica comum, que é a formação humana e a relação teoria x prática, 

que é a formação profissional. 

• A realidade, de forma que, a partir do conhecimento e da compreensão do meio em que se 

vive e atua, possa-se nele agir de forma consciente e eficiente primado na ética. 

• Propiciar uma formação que possibilite ao aluno decidir e agir em conformidade com os 

preceitos éticos e morais. 

• A diversidade, identificando aptidões e caracterizando vocações, de modo a maximizar as 

potencialidades de cada aluno.  

• A oferta de componentes curriculares e atividades que efetivamente coloquem o aluno no 

mundo da educação superior, na organização universitária e na iniciação científica e 

profissional, possibilitando a criação de mentalidade científica, de forma que o aluno possa 

assumir postura investigativa frente aos fenômenos. 

• A integração harmoniosa das funções ensino, iniciação científica e extensão.  

• O desenvolvimento do espírito crítico, contribuindo para o exercício da individualidade, 

autonomia e liberdade do aluno com adoção de estratégia de ensino-aprendizagem que 

contribuam para a formação acadêmica e para a redução dos índices de evasão; 

• Metodologias e tecnologias educacionais que levem em conta as características individuais 

do educando e os aspectos inovadores de cada curso e programa de ensino superior, sua inserção 

na realidade local e regional, e que conduzam ao desenvolvimento do raciocínio e à reflexão 
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crítica, associando aulas expositivas com seminários, discussão de textos, estudos de casos, 

trabalho de campo, visitas técnicas e outros métodos didáticos. 

• Para à formação profissional, atendendo às legítimas aspirações em relação ao exercício da 

profissão.  

• Contribuir para o desenvolvimento do espírito de equipe, possibilitando ao aluno atuar 

cooperativamente em função de objetivos comuns. 

• Liberdade na definição do perfil profissional do egresso. 

• Compreensão da necessidade da formação acadêmica continuada. 

• Orientação para a transversalidade curricular de temas como educação das relações etnico-

raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena. 

• Formação de profissional generalista, no intuito de antecipar transformações sociais. 

• Valorização do conhecimento inter e multidisciplinar. 

• Resignificação da teoria e prática, por meio de pesquisa bibliográfica. 

 

2.5.1 Políticas de Ensino para a Graduação  

O ensino superior, segundo a LDBEN, compreende os cursos sequenciais, de graduação, de 

pós-graduação e de extensão.  

As linhas expressas no presente Plano de Desenvolvimento Institucional, as quais são 

devidamente orientadas pelos princípios norteadores da Faculdade de Educação, Ciências e 

Letras Don Domênico – FECLE se traduzem na busca da indissociabilidade entre ensino, 

iniciação científica e extensão, com aplicação em um contexto regional. Estas linhas devem 

embasar o posicionamento de uma política de ensino da graduação, pautada em diretrizes 

sustentadas pelo planejamento institucional.  

Dessa forma, o ensino superior, no âmbito da Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don 

Domênico – FECLE ministrado por meio de cursos de graduação deve pautar-se na busca 

constante pela indissociabilidade entre ensino, iniciação científica e extensão. Isso significa que 

deve existir no ensino da graduação uma orientação concreta a partir da ação integrada entre a 

teoria e a prática profissional por meio da otimização dos currículos, pela titulação e 

qualificação do corpo docente e pela adequação da Biblioteca como meio permanente de 

aprendizagem.    
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O ensino da graduação deve assumir um caráter generalista e pluralista considerando as bases 

da atuação profissional assentada em sólidos conhecimentos em diversas áreas do saber, 

devidamente relacionadas com cada profissão.  

Os perfis dos cursos de graduação, orientados por seus Projetos Pedagógicos, devem ser 

construídos e orientados segundo as determinações contidas nas diretrizes curriculares 

nacionais, sendo certo que deverão favorecer a formação de profissionais com visão holística e 

crítica da realidade regional, garantindo, a partir da identidade institucional da Faculdade de 

Educação, Ciências e Letras Don Domênico – FECLE, o estímulo a iniciação científica, cultural 

e tecnológica, com o objetivo pautado na transformação da realidade por meio de um 

compromisso com um modelo sustentado de desenvolvimento regional.  

Os Projetos Pedagógicos dos cursos de graduação, respeitada a identidade da Instituição e 

assegurada a consonância com as diretrizes curriculares nacionais, devem priorizar a formação 

de profissionais competentes e empreendedores, devidamente comprometidos com o 

desenvolvimento da Região Metropolitana da Baixada Santista. Deve-se ressaltar que a 

iniciação científica e a extensão, por serem fundamentais na vida acadêmica, devem estar 

articuladas, indissociavelmente, ao ensino, difundindo valores, produzindo conhecimentos e 

promovendo o ensino nos moldes do ensino superior brasileiro.  

Os cursos superiores de tecnologia devem visar o atendimento das necessidades do mercado de 

trabalho, favorecendo elementos de cultura relativos a área de atuação. Além disso deve-se 

possibilitar aos alunos o aproveitamento dos créditos obtidos nos cursos de graduação que, por 

ventura, vierem cursar.  

Além das disposições legais e normas vigentes, a organização curricular dos Projetos 

Pedagógicos dos cursos da Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don Domênico – FECLE 

observarão outras formas de orientação relativas à formação para o desempenho da atividade 

profissional, dentre elas:  

 

• O ensino visando à aprendizagem do aluno. 

• A elaboração e a execução de projetos de desenvolvimento dos conteúdos curriculares; 

• O uso de tecnologias da informação e da comunicação e de metodologias, estratégias e 

materiais de apoio inovadores. 

 • O acolhimento e o trato da diversidade. 
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• O exercício de atividades voltadas para o enriquecimento cultural. 

• A elaboração e a execução de projetos de desenvolvimento dos conteúdos curriculares. 

• O aprimoramento de práticas investigativas através de pesquisa bibliográfica e iniciação 

científica. 

•  O desenvolvimento de hábitos de colaboração e de trabalho em equipe.  

O currículo de cada curso de graduação abrangerá uma sequência ordenada de componentes 

curriculares e atividades, organizadas em períodos letivos, cuja integralização dará direito a 

correspondente titulação, caracterizando-se pela:  

 

a) disciplina como um conjunto de conhecimentos a ser estudado de forma sistemática, de 

acordo com o programa desenvolvido num período letivo, com determinada carga horária;  

b) atividade como um conjunto de trabalhos, exercícios e tarefas pertinentes ao ensino, com 

aprofundamento ou aplicação de estudos, desenvolvidos sob a forma de estágios, prática 

profissional, trabalho de campo, participação em programas de iniciação científica e de 

extensão ou atividades complementares.  

 

O projeto pedagógico de formação acadêmica e profissional a deverá explicitar: 

 

a) o perfil dos formandos nas modalidades bacharelado e licenciatura; 

b) as competências e habilidades gerais e específicas a serem desenvolvidas; 

c) as competências e habilidades específicas a serem desenvolvidas na licenciatura 

d) a estrutura do curso, bem como os critérios para o estabelecimento de disciplinas obrigatórias 

e optativas do bacharelado e da licenciatura; 

e) os conteúdos curriculares básicos e conteúdos complementares; 

f) o formato dos estágios, quando for o caso; 

g) as características das atividades complementares; 

h) as formas de avaliação. 

 

A integralização curricular será feita pelo sistema seriado semestral. Os Projetos Pedagógicos 

dos cursos da Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don Domênico – FECLE levam em 

conta que:  
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• A formação humana e geral deve vir antes da formação profissional e específica e 

fundamentá-la;  

•  A formação deverá garantir a constituição das competências objetivadas na área profissional;  

•  O desenvolvimento das competências exige que a formação contemple diferentes âmbitos do 

conhecimento profissional;  

•  A seleção dos conteúdos das áreas de ensino deve orientar-se pelo princípio da flexibilidade, 

podendo extrapolar o previsto nas diferentes etapas da escolaridade, de maneira que os 

conteúdos a serem ensinados devem ser tratados de modo articulado com suas didáticas 

específicas;  

•  A avaliação deve ter como finalidade a orientação do trabalho dos formadores, a autonomia 

dos futuros profissionais em relação ao seu processo de aprendizagem e a qualificação destes 

profissionais com condições de iniciar a carreira;  

•  A aprendizagem deverá ser orientada pelo princípio metodológico geral, que pode ser 

traduzido pela ação-reflexão-ação e que aponta a resolução de situações-problema como uma 

das estratégias didáticas privilegiadas;  

 

Os critérios de organização da matriz curricular, dos cursos de licenciatura, de graduação plena, 

bem como a alocação de tempos e espaços curriculares se expressam em eixos em torno dos 

quais se articulam dimensões a serem contempladas, na forma a seguir indicada: 

 

I - eixo articulador dos diferentes âmbitos de conhecimento profissional; 

II - eixo articulador da interação e da comunicação, bem como do desenvolvimento da 

autonomia intelectual e profissional; 

III - eixo articulador entre disciplinaridade e interdisciplinaridade; 

IV - eixo articulador da formação comum com a formação específica; 

V - eixo articulador dos conhecimentos a serem ensinados e dos conhecimentos filosóficos, 

educacionais e pedagógicos que fundamentam a ação educativa;  

VI - eixo articulador das dimensões teóricas e práticas. 
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Na construção do projeto pedagógico dos cursos de formação de profissionais, serão 

consideradas, obrigatoriamente as competências referentes:  

 

• Ao comprometimento com os valores inspiradores da pessoa humana e da sociedade 

democrática;  

•  À compreensão do papel social da Instituição;  

• Ao domínio dos conteúdos a serem socializados, aos seus significados em diferentes contextos 

e à sua articulação interdisciplinar;  

• Ao domínio do conhecimento pedagógico e profissional;  

• Ao conhecimento de processos de investigação que possibilitem o aperfeiçoamento da prática 

profissional; e  

• Ao gerenciamento do próprio desenvolvimento profissional.  

 

Relativamente à avaliação, os Projetos Pedagógicos dos Cursos devem consignar que estas 

devam ser:  

 

I - periódicas e sistemáticas, com procedimentos e processos diversificados, incluindo 

conteúdos trabalhados. 

II - feitas por procedimentos internos e externos, que permitam a identificação das diferentes 

dimensões daquilo que for avaliado. 

III - incidentes sobre processos e resultados. 

 

A educação superior no âmbito da Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don Domênico – 

FECLE, em consonância com o art. 43 da LDBEN tem por finalidade: 

 

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

reflexivo. 

• Formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em setores 

profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na 

sua formação contínua. 
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• Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o desenvolvimento da 

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

entendimento do homem e do meio em que vive. 

• 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 concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa 

estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração. 

• Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, 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. 

 

Prevê-se para o segundo semestre de 2015 a implantação e oferta na organização pedagógica e 

curricular dos seus cursos superiores já reconhecidos, a oferta de disciplinas integrantes do 

currículo que utilizem modalidade semipresencial, com base no disposto na Portaria nº 4.059, 

de 10 de dezembro de 2004. Serão ofertadas as disciplinas, integral ou parcialmente, desde que 

esta oferta não ultrapasse 20 % (vinte por cento) da carga horária total do curso sendo que as 

avaliações das disciplinas ofertadas nesta modalidade serão presenciais.  

Caracteriza-se a modalidade semipresencial como quaisquer atividades didáticas, módulos ou 

unidades de ensino aprendizagem centrados na autoaprendizagem e com a mediação de recursos 

didáticos organizados em diferentes suportes de informação que utilizem tecnologias de 

comunicação remota.  

Os projetos pedagógicos dos cursos que oferecem disciplinas semipresenciais deverão incluir 

métodos e práticas de ensino-aprendizagem que incorporem o uso integrado de tecnologias de 

informação e comunicação para a realização dos objetivos pedagógicos, bem como prever 

encontros presenciais e atividades de tutoria.  
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A tutoria das disciplinas ofertadas na modalidade semipresencial implica na existência de 

docentes qualificados em nível compatível ao previsto no projeto pedagógico do curso, com 

carga horária específica para os momentos presenciais e os momentos a distância.  

A instituição deverá comunicar as modificações efetuadas nos projetos pedagógicos aos órgãos 

de regulação da educação superior.  

 

2.5.2 Políticas de Ensino para a Pós-Graduação Lato Sensu 

Os cursos de pós-graduação lato sensu da pela Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don 

Domênico – FECLE são organizados tendo em vista a Lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996, a 

Resolução CES/CNE nº 01/2007, de 08 de junho de 2007 e a Lei Nº 11.741, de 16 de julho de 

2008, tendo por objetivo possibilitar a qualificação técnica, científica e cultural, visando à 

formação de especialistas nas diferentes áreas do conhecimento. 

A Pós-Graduação lato sensu, é tratada pela Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don 

Domênico – FECLE como essencial ao desenvolvimento profissional, científico e tecnológico 

da Região Metropolitana da Baixada Santista. 

As políticas para a pós-graduação estão orientadas por diretrizes consideradas básicas ao 

desenvolvimento dos programas de formação continuada, sendo considerado um instrumento 

de preparação de profissionais capazes de explicitar a indissociabilidade entre ensino, extensão 

e produção científica.  

As políticas institucionais relativas à pós graduação lato sensu leva em consideração as 

carências profissionais da Região Metropolitana da Baixada Santista e os programas devem 

compor uma sistemática de formação continuada direcionada aos egressos da educação superior 

sendo pautada pelas seguintes orientações gerais: 

 

• Os cursos de pós-graduação lato sensu constituem-se de cursos em nível de especialização, 

com carga horária mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas. 

• Incluem-se na categoria de curso de pós-graduação lato sensu os cursos designados como 

MBA (Master of Business Administration). 

• Os cursos de pós-graduação lato sensu deverão ser identificados pela área de conhecimento 

tomando como base a relação definida pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 

e Tecnológico (CNPq). 
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• Os cursos de pós-graduação lato sensu são abertos a candidatos diplomados em cursos de 

graduação ou demais cursos superiores e que atendam às exigências da legislação e normas 

vigentes. 

• Os cursos de pós-graduação lato sensu poderão, a critério do professor, incluir, provas 

presenciais e necessariamente apresentação individual de monografia ou trabalho de conclusão 

de curso. 

• Os cursos de pós-graduação lato sensu terão carga horária mínima de 360 (trezentas e 

sessenta) horas, nestas não computado o tempo de estudo individual ou em grupo, sem 

assistência docente, e o reservado, obrigatoriamente, para elaboração individual de monografia 

ou trabalho de conclusão de curso. 

• As disciplinas dos cursos de pós graduação lato sensu poderão ter as suas aulas ministradas 

durante todo o semestre letivo ou concentradas em determinados períodos do semestre. 

• Os cursos de pós graduação lato sensu deverão ter duração máxima de dois anos, contados a 

partir da data da matrícula. 

• O processo de admissão aos cursos de pós graduação lato sensu será definido por edital de 

seleção elaborado pela coordenação pós graduação e extensão, ou órgão equivalente, a partir 

de diretrizes emanadas das coordenações de curso. 

• Os cursos de pós-graduação lato sensu deverão apresentar seu Projeto Pedagógico do Curso 

(PPC) elaborado em formulário específico, conforme divulgado no sítio da Instituição. 

• Os cursos de pós-graduação lato sensu só serão iniciados após cadastro no sistema e- MEC. 

 

Na organização dos cursos de pós-graduação lato sensu serão observados os seguintes 

princípios: 

 

I. Qualidade nas atividades de ensino, de investigação científica e tecnológica e/ou de produção 

cultural.  

II. Busca de atualização contínua nas áreas do conhecimento estabelecidas pelo CNPq; 

III. Flexibilidade curricular que atenda à diversidade de tendências e áreas do conhecimento; 

IV. Integração com as atividades da graduação e da educação tecnológica de nível superior. 
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A implantação de um curso de pós-graduação lato sensu além de estar em consonância com a 

legislação vigente está condicionada à: 

 

I. Disponibilidade de recursos humanos, materiais e financeiros. 

II. Qualificação do corpo docente na área de concentração do curso e comprovada atuação 

profissional, acadêmica, artística ou científica e a sua disponibilidade para orientação discente. 

III. Existência de demanda que justifique sua criação. 

No ensejo da qualidade, os cursos de especialização da Faculdade de Educação, Ciências e 

Letras Don Domênico – FECLE devem passar por avaliações sistemáticas, interna e, quando 

for o caso, externa, as quais buscam identificar sua efetividade.  

 

2.6 POLÍTICAS DE EXTENSÃO  

A extensão acadêmica compreende as ações desenvolvidas sob a forma de programas, projetos, 

cursos e atividades inseridas nas áreas temáticas estabelecidas pela Coordenação Pós 

Graduação e Extensão da Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don Domênico – FECLE, 

em consonância com as orientações do Plano Nacional de Extensão do MEC e o presente Plano 

de Desenvolvimento Institucional. 

A política de extensão da Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don Domênico – FECLE 

deve ser efetivada por meio das seguintes modalidades: 

 

• Programa: conjunto de ações de caráter orgânico-institucional, de médio e longo prazo, com 

clareza de diretrizes e orientadas a um objetivo comum, articulando projetos e outras ações 

existentes tais como: cursos, eventos, prestação de serviços e produção acadêmica, inclusive de 

iniciação científica e ensino. 

• Projeto: conjunto de ações processuais e contínuas de caráter educativo, social, cultural, 

científico ou tecnológico, com objetivo bem definido e prazo determinado. O projeto pode estar 

vinculado a um programa ou ser registrado como projeto sem vínculo a programa e vinculado 

ao projeto pedagógico de um curso de graduação. 

• Curso: conjunto articulado de ações pedagógicas, de caráter teórico ou prático, planejadas e 

organizadas de modo sistemático, com critérios e fluxo de procedimentos estabelecidos por 

regulamento próprio. 
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• Eventos: apresentação e exibição pública e livre ou também com clientela específica, do 

conhecimento ou produto cultural, científico e tecnológico desenvolvido, conservado ou 

reconhecido pela Instituição. Inclui: congresso, seminário, encontro, conferência, ciclo de 

debates, exposição, espetáculo, festival, evento esportivo, entre outros. 

• Prestação de serviços: realização de trabalho oferecido pela Instituição ou contratado por 

terceiros (comunidade e/ou empresas), incluindo assessorias, consultorias, cooperação 

interinstitucional e/ou internacional. Cabe ressaltar que a prestação de serviços na Faculdade 

deve considerar sempre o caráter pedagógico de sua ação, eliminando a possibilidade de 

substituir o Estado em suas funções e de transformar-se em uma agência de venda de serviços. 

• Publicações e outros produtos acadêmicos: produção de publicações e de produtos 

acadêmicos decorrentes das ações de extensão para difusão e divulgação cultural, científica ou 

tecnológica, tais como cartilhas, vídeos, filmes, softwares, anais, revistas, livros, CDs, entre 

outros. 

 

A proposta de extensão no âmbito da Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don Domênico 

– FECLE considerada em seus diversos enfoques, inclusive de ação comunitária, deve significar 

uma troca sistemática de saberes, numa comunicação efetiva entre a instituição de ensino e seu 

meio. Neste sentido, a extensão não se faz apenas pelos cursos ofertados à comunidade e nem 

simplesmente pelos serviços que preste à mesma. Neste caso, há de proporcionar o 

desenvolvimento cultural, por meio de eventos de significação regional e nacional e há de 

promover a ação comunitária, especificamente em parceria com diversos atores sociais. 

Nesse sentido, entende-se a extensão “como um processo educativo, cultural e científico que 

articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre 

Instituições de Ensino Superior e sociedade” (Plano Nacional de Extensão). 

A Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don Domênico – FECLE Minas, tendo o 

humanismo como vetor básico fundamenta os projetos acadêmicos dos cursos e as demais 

atividades por princípios e valores que conferem marca singular à instituição. Esse fundamento 

se traduz em princípios que norteiam suas atividades de ensino, iniciação científica e extensão, 

entendendo que os saberes internamente produzidos estão a serviço da dignidade das pessoas e 

que a Instituição tem o dever e a missão de contribuir para a compreensão dos problemas que 

afetam a sociedade, com especial atenção às suas dimensões éticas, a saber: 
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• Igualdade – de valor dos seres humanos e garantia de igualdade de direitos entre eles. 

• Liberdade – de criação, de expressão do pensamento e de produção de conhecimento. 

• Autonomia – capacidade de formular leis, em contexto de liberdade, e se reger por elas. 

• Pluralidade – expressão da igualdade e diferença entre as pessoas, iguais porque humanos e 

diferentes porque singulares. 

• Solidariedade – adesão à causa do outro, fundada no respeito mútuo e na interlocução entre 

sujeitos da sociedade. 

• Justiça – orientada pela igualdade de direitos e pelo respeito às diferenças. A justiça implica 

a obrigação de agir quando se tem consciência da injustiça. 

Em concordância com os Princípios da Política Nacional de Extensão Universitária, a 

Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don Domênico – FECLE estabelece as seguintes 

Diretrizes da política de extensão universitária: 

•  A extensão como prática acadêmica dialógica entre a Instituição e a sociedade, que se realiza 

na relação com o ensino e a iniciação científica. 

• A extensão como produtora e disseminadora de conhecimentos advindos da comunidade 

acadêmica. 

• A extensão como instrumento para problematizar e buscar respostas às questões sociais, 

objetivando a qualidade de vida da população, em especial local e regional. 

• A extensão como ação interdisciplinar, multidisciplinar e transdisciplinar, que contribui para 

o processo de inclusão social e efetivação dos direitos humanos. 

• A extensão como instrumento de formação de profissionais tecnicamente competentes e 

eticamente comprometidos com uma sociedade mais justa e fraterna. 

• A extensão como uma ação que deve ser desenvolvida de modo a tornar as comunidades 

autônomas, evitando-se dependência ou assistencialismo. 

 

O objetivo da extensão na Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don Domenico é 

desenvolver programas, cursos, projetos, eventos e prestação de serviço, integradores da 

Instituição com a comunidade, de cunho educativo, científico, tecnológico e artístico-cultural, 

promovendo a integração entre a teoria e prática na formação dos futuros profissionais. A 
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extensão, como atividade integralizadora do ensino e da pesquisa e como ação comunitária, 

deve constituir-se em:  

 

• Meio de formar profissionais-cidadãos capacitados a responder, antecipar e criar respostas às 

questões da sociedade; 

• Alternativa de produção de conhecimento, de aprendizado mútuo e de realização de ações 

simultâneas transformadoras entre Faculdade e sociedade; 

• Veículo de comunicação permanente com os outros setores da sociedade e sua problemática, 

numa perspectiva contextualizada; 

• Prática pedagógica com conteúdos interdisciplinares e transdisciplinares, onde a relação 

faculdade-professor-aluno-sociedade se dá sob a forma de intercâmbio, de interação, de 

influência e de modificação mútua, de desafios e de complementaridade; 

• Estímulo aos integrantes da comunidade acadêmica para a vivência social, política, 

profissional, solidária e coparticipativa entre Faculdade e a sociedade. 

A importância da extensão pode ser verificada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN), Lei nº 9394/96, no capítulo IV, Da Educação Superior, artigo 43, ao 

estabelecer que a educação superior tem como finalidade: 

 

(...) 

IV – Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos 

que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do 

ensino, de publicações e de outras formas de comunicação. 

VI – 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. 

VII – 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. 

Nesse mesmo capítulo, o artigo 44 enuncia que “a educação superior abrangerá os seguintes 

cursos e programas”: 

(...) 
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IV – de extensão, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos 

em cada caso pelas instituições de ensino. 

 

A importância da extensão universitária enquanto atividade-fim e acadêmica foi também 

reconhecida pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES que a inclui 

na avaliação das IES. Segundo o SINAES, a extensão deve pautar-se em valores educativos, 

primando por sua integração com ensino e a pesquisa, reforçando a necessidade da transferência 

do conhecimento produzido nas IES e avaliando os impactos das atividades científicas, técnicas 

e culturais para o desenvolvimento local, regional e nacional. O SINAES estabeleceu como 

indicadores de avaliação: 

 

• Concepção de extensão e interação social afirmada no Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI). 

• Articulação das atividades de extensão com o ensino e a pesquisa e com as necessidades e 

demandas do entorno social. 

• Participação dos estudantes nas ações de extensão e intervenção social e o respectivo impacto 

em sua formação. 

 

Considerando as peculiaridades de cada instituição, a avaliação deve abordar três níveis inter-

relacionados: 

 

a) Compromisso institucional com a estruturação e efetivação das atividades de extensão. 

b) Impacto das atividades de extensão junto aos segmentos sociais que são alvos ou parceiros 

destas atividades. 

c) Processos, métodos e instrumentos de avaliação das atividades de extensão. 

 

2.7 POLÍTICAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA  

A Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don Domênico – FECLE parte do pressuposto de 

que ensino, iniciação científica e extensão são indissociáveis.  

A iniciação científica é uma ação institucional que permite introduzir os estudantes de 

graduação na pesquisa científica. Representa a possibilidade de colocar o aluno, desde cedo, 
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em contato direto com os problemas e os métodos de produção do conhecimento científico nas 

diferentes áreas do saber. 

A iniciação científica caracteriza-se como instrumento de apoio teórico e metodológico à 

realização de projetos de pesquisa e constitui-se, ao mesmo tempo, num momento privilegiado 

para a formação de uma nova mentalidade no aluno, possibilitando-o engajar-se num processo 

ativo e sistemático de produção do conhecimento.  

A Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don Domênico – FECLE entende que o sentido 

de um ensino de qualidade deverá estar pautado no direcionamento da teoria e da prática, já que 

estes constituem parte integrante do esforço de docentes e discentes na consecução da 

aprendizagem. Entretanto, é preciso ter em mente que do mesmo modo que a concepção restrita 

da prática contribui para dissociá-la da teoria, a visão excessivamente acadêmica da pesquisa 

tende a ignorá-la como componente constitutivo tanto da teoria como da prática. 

Teorias são construídas sobre pesquisas e por isso é necessário valorizar esta pesquisa 

sistemática que constitui o fundamento da construção teórica. Dessa forma a familiaridade com 

a teoria só pode se dar por meio do conhecimento das pesquisas que lhe dão sustentação. De 

modo semelhante, a atuação prática possui uma dimensão investigativa e constitui uma forma 

não de simples reprodução, mas de criação ou, pelo menos, de recriação do conhecimento. A 

participação na construção de um projeto pedagógico institucional, a elaboração de um 

programa de curso e de planos de aula envolvem pesquisa bibliográfica, seleção de material 

pedagógico etc. que implicam uma atividade investigativa que precisa ser valorizada. 

As políticas de iniciação científica da Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don Domênico 

– FECLE em relação aos alunos tem como principal objetivo estimulá-los a valorizar o 

conhecimento, os bens culturais, o trabalho e a ter acesso a eles autonomamente; a selecionar o 

que é relevante, investigar, questionar e pesquisar; a construir hipóteses, compreender, 

raciocinar logicamente; a comparar, estabelecer relações, inferir e generalizar; a adquirir 

confiança na própria capacidade de pensar e encontrar soluções.  

O escopo essencial da iniciação científica da Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don 

Domênico – FECLE é o saber e não uma simples cópia repetitiva ou a descrição da realidade 

estatística de um fato. Neste caso, deve-se buscar uma realidade que deve ser decifrada e 

reinventada a cada momento e que tem seu resultado no âmbito de um ensino que perscruta a 

realidade e busca permanentemente a verdade, estabelecendo métodos de leitura dessa 
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realidade, por meio da produção do conhecimento. Assim, a relação ensino e pesquisa 

pressupõe que o acesso aos conhecimentos produzidos pela investigação acadêmica nas 

diferentes áreas que compõem conhecimento profissional do professor alimenta o seu 

desenvolvimento profissional e possibilita-o manter-se atualizado e fazer opções em relação 

aos conteúdos, à metodologia e à organização didática dos conteúdos que ensina.  

O exercício constante desta prática conduz à iniciação científica. Ou seja, para que a postura de 

investigação e a relação de autonomia se concretizem, o professor necessita conhecer e saber 

usar determinados procedimentos de pesquisa: levantamento de hipóteses, delimitação de 

problemas, registro de dados, sistematização de informações, análise e comparação de dados e 

verificação. Com esses instrumentos, poderá, também, ele próprio, produzir e socializar 

conhecimento pedagógico de modo sistemático. Ele produz conhecimento pedagógico quando 

investiga, reflete, seleciona, planeja, organiza, integra, avalia, articula experiências, recria e cria 

formas de intervenção didática junto aos seus alunos para que estes avancem em suas 

aprendizagens. 

Para a Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don Domênico – FECLE a iniciação científica 

é a tradução exata de saber pensar e aprender a aprender. É indissociável das atividades de 

ensino e de extensão e contribui para a elevação da qualidade dos processos educacionais, 

melhorando a qualificação docente, aprimorando a formação do corpo discente e gerando 

benefícios para a comunidade da Região Metropolitana da Baixada Santista.  

Para fortalecer as bases científicas da Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don Domênico 

– FECLE foi instituída no início do segundo semestre de 2014, a política de iniciação científica, 

que tem como objetivo principal: desenvolver e qualificar o aluno de graduação para a pesquisa 

científica, a fim de desenvolver um raciocínio crítico por meio de estudos científicos. Para a 

consecução desse objetivo são estabelecidas as seguintes diretrizes: 

 

• A iniciação científica a ser institucionalizada na Faculdade de Educação, Ciências e Letras 

Don Domênico – FECLE devem vincular-se especialmente as áreas de concentração de seus 

cursos de graduação e especialização e em núcleos temáticos voltados para o estudo e a solução 

dos problemas atinentes ao desenvolvimento regional.  

• Estimular as atividades de iniciação científica. 

• Incentivar projetos específicos articulados com as políticas e prioridades institucionais. 
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• Oportunizar eventos destinados ao debate de temas científicos e culturais sobre aspectos da 

realidade local e regional. 

• As linhas de iniciação científica e áreas temáticas devem servir como um direcionamento para 

a capacitação de docentes e para o desenvolvimento de programas de iniciação científica, ao 

nível dos cursos de graduação.  

• Constituirão prioridades, as linhas de iniciação científica e áreas temáticas em consonância 

com as áreas estratégicas de atuação da Instituição, a saber: educação, educação básica, 

educação superior e gestão escolar e universitária; socioeconômica: economia regional, geração 

de emprego e renda, infraestrutura econômica e social, empreendedorismo, gestão privada e 

tecnologia.  

• A iniciação científica não se constitui em tarefa exclusiva de docentes e, portanto, a 

Instituição, gradativamente, procurará engajar, nos seus projetos de iniciação científica, 

colaboradores e alunos.  

• É necessário que o aluno aprenda a relativizar, confrontar e respeitar diferentes pontos de 

vista, discutir divergências, exercitar o pensamento crítico e reflexivo, comprometer-se, 

assumir responsabilidades. 

 

A Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don Domênico – FECLE, ao propor a realização 

da iniciação científica em escala consistente e de forma institucionalizada, instituem-se alguns 

pressupostos, destacando-se os seguintes:  

 

• A implantação de núcleos temáticos e grupos de iniciação científica fundam-se em 

cronograma próprio, consolidando esforços e minimizando custos.  

• Conhecimento retido não é valido. Sua validação deve se dar a partir da correta divulgação 

deste saber e que deve ocorrer a partir dos resultados da produção do ensino, da realização da 

iniciação científica, no desenvolvimento da pós-graduação e da extensão.  

• A produção e a transmissão do conhecimento novo devem ser efetuadas de forma sistemática 

e consistente, especialmente em termos de sua apresentação, ordenando, sistematizando e 

padronizando a comunicação da Instituição com a sociedade.  
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• Na comunicação com a sociedade, em visa da produção científica realizada pela Instituição, 

incumbe avaliar previamente o que será comunicado, de sorte que realmente o conhecimento 

novo acrescente reflexão efetiva de parte da sociedade.  

• A Instituição manterá revista eletrônica própria, com edição periódica, voltadas para temáticas 

específicas de seu fazer educacional.  

•  Entende-se, também, como produção científica institucionalizada, a edição de cadernos de 

texto, com temáticas específicas, voltado para estudos complementares por parte dos alunos dos 

cursos de graduação e pós graduação.  

 

Não se pode esquecer ainda que é papel do professor da educação superior desenvolver junto a 

seus alunos postura investigativa. Assim, a pesquisa constitui um instrumento de ensino e um 

conteúdo de aprendizagem na formação, especialmente importante para a análise dos contextos 

em que se inserem as situações cotidianas, para construção de conhecimentos que ela demanda 

e para a compreensão da própria implicação na tarefa de educar. Ela possibilita que o aluno 

aprenda a conhecer a realidade para além das aparências, de modo que possa intervir 

considerando as múltiplas relações envolvidas nas diferentes situações com que se depara. 

O incentivo à pesquisa está consignado no artigo 37 do Regimento da Faculdade de Educação, 

Ciências e Letras Don Domênico – FECLE segundo o qual “Faculdade, a seu critério, pode 

incentivar a pesquisa através de concessão de auxílio para a execução de projetos científicos, 

intercâmbios com outras instituições, divulgação dos resultados das pesquisas realizadas e 

outros meios a seu alcance. Os projetos de pesquisa são orientados pela Coordenadoria a que 

esteja afeta a execução”. 

 

2.8 POLÍTICAS DE GESTÃO  

A Política de gestão da Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don Domênico – FECLE 

procura definir os macros objetivos e estratégias que norteiam o processo de desenvolvimento 

institucional. O planejamento é fruto da visão sistêmica, ou seja, da análise do ambiente de 

inserção e de organização interna da Faculdade. A eficiência da implementação das decisões 

estratégicas deve estar diretamente relacionada com o compromisso dos gestores. As análises 

de tendências da educação superior, dos aspectos internos e externos da IES, da avaliação 
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institucional e das estratégias vigentes, devem permitir a construção de conjunturas e cenários 

que fundamentem e consolidem o planejamento estratégico.  

A estrutura organizacional da Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don Domênico – 

FECLE, em termos de concepção gerencial busca, considerando a interação, de relação 

intrínseca com a missão institucional, ser integrada com simplificação dos processos 

administrativos sem a perda do controle gerencial e mais próxima e disponível de seu corpo 

social. Neste caso, torna-se patente a necessidade de redução dos níveis hierárquicos, fazendo 

com que a estrutura organizacional da Instituição torne-se simplificada e flexível, 

comprometida com os ensejos institucionais.  

O planejamento como um fundamento da política de gestão requer a capacidade de organizar 

os recursos para atingir os objetivos traçados para instituição, no tempo determinado pelos 

gestores.  

A Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don Domênico – FECLE Para a efetiva 

concretização do planejamento no que tange a constituição de políticas de gestão, adota 

diretrizes que consolidem suas ações gerenciais, destacando-se as seguintes:  

 

• Investir nos cursos de graduação e de pós-graduação para que todos alcancem a qualidade 

indicada pelos parâmetros estabelecidos pelo SINAES.  

• Existência de espaços gerenciais adequados e de mecanismos de tecnologia da informação 

como instrumentos fundamentais ao atendimento dos clientes internos e externos da Instituição. 

• Incentivar às atividades de titulação e capacitação de recursos humanos, de iniciação 

científica, de extensão e de ampliação do acervo bibliográfico. 

•  O desenvolvimento de política de recursos humanos da Instituição, especialmente a relativa 

aos docentes, devendo superar os índices dos indicadores mínimos estabelecidos pelos 

instrumentos avaliativos e determinados pela LDBEN e pelo SINAES;  

•  A iniciação científica e a extensão, com as concepções explicitadas no presente Plano de 

Desenvolvimento Institucional, devem merecer tratamento próprio na estrutura organizacional, 

de forma a serem alavancadas a sua produção e a sua participação institucional.  
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• A avaliação institucional de cursos e das atividades de iniciação científica e extensão da 

Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don Domênico – FECLE devem merecer tratamento 

especial, visando à consecução do presente Plano de Desenvolvimento Institucional.  

•  A política de recursos humanos da Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don Domênico 

– FECLE deve fundar-se num sólido sistema de recrutamento e seleção de pessoal, considerada 

as vertentes de capacitação e atração dos recursos humanos, visando à redução dos índices de 

rotatividade.  

• Consolidar uma política de capacitação das pessoas nos diversos setores da Faculdade de 

Educação, Ciências e Letras Don Domênico – FECLE, qualificando o pessoal para o exercício 

de suas funções. É necessário ter como fundamento de gestão que as pessoas são fundamentais 

para o desenvolvimento institucional. 

 

Com as bases fundamentadas nestes pressupostos, destacam-se, entre outros aspectos, as 

práticas que evidenciam o compromisso institucional com o cumprimento de sua missão, 

sobretudo ao qualificar a gestão institucional que se torna inerente a obtenção do êxito em seus 

objetivos institucionais. Além disso, traçam-se políticas institucionais que sirvam de subsidio 

para o desempenho institucional e para a construção de conhecimento que serve de base para a 

consolidação de uma Instituição socialmente responsável. 

 

2.9. RESPONSABILIDADE SOCIAL DA INSTITUIÇÃO 

A Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don Domênico - FECLE contribui com a inclusão 

social oferecendo cursos superiores com qualidade e baixo custo, permitindo assim que uma 

faixa menos favorecida da sociedade tenha acesso à formação e, consequentemente, maiores 

possibilidades no mercado de trabalho. 

A Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don Domênico - FECLE é, também, uma fonte 

geradora de recursos para a mantenedora, Associação Amparo aos Praianos do Guarujá - 

AAPG, e, desses recursos, visando contribuir com o desenvolvimento econômico e social da 

região, uma parte é destinada à manutenção de obras sociais, com destaque para as seguintes 

estruturas permanentes de atendimento à população: 
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• Creche Anna Juliana Tybor Passaes, mantida pela Associação Amparo aos Praianos do 

Guarujá - AAPG, abriga diariamente cento e vinte crianças, gratuitamente, com quatro refeições 

diárias e assistência médica. 

• O curso de pedagogia mantém parceria com a creche Anna Juliana Tybor Passaes para 

realização de estágio supervisionado e utilização da brinquedoteca. 

• Posto Médico Social da Praia do Pernambuco, mantido pela Associação Amparo aos Praianos 

do Guarujá - AAPG, realiza mensalmente, entre consultas médicas e procedimentos, mais de 

4.500 atendimentos à população carente, com distribuição de leite e medicamentos. Os 

atendimentos contemplam as áreas de pediatria, ginecologia e clínica geral, além da parte 

odontológica. 

 

A Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don Domênico - FECLE sempre procurou inserir 

ações, práticas sociais e políticas institucionais que em alguma medida apontaram para metas 

de compromisso social compreendendo a responsabilidade social. 

Atualmente, como referido anteriormente, as ações de responsabilidade social da Faculdade de 

Educação, Ciências e Letras Don Domênico - FECLE estruturam-se, em maior ou menor grau, 

na missão da instituição, que é, em última instância, produzir e difundir conhecimentos que 

promovam a melhoria da qualidade de vida e formar cidadãos competentes, com postura crítica, 

ética e humanista, preparados para atuarem como agentes transformadores. 

A lei nº 10.861/2004 dá um indicativo sobre como a responsabilidade social deverá ser 

observada pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior: 

 

“A responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no que se 

refere à sua contribuição em relação à inclusão social; ao desenvolvimento 

econômico e social; à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção 

artística e do patrimônio cultural – contempla o compromisso social da instituição 

na qualidade de portadora da educação como bem público e expressão da sociedade 

democrática e plural, de respeito pela diferença e de solidariedade, 

independentemente da configuração jurídica da IES”. 

 

2.9.1 Princípios e Fundamentos 
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A finalidade da implementação da política de responsabilidade social da Faculdade de 

Educação, Ciências e Letras Don Domênico - FECLE é, fundamentalmente, a promoção da 

inclusão social, do desenvolvimento econômico e social, da defesa do meio ambiente, da 

memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural. 

A política de responsabilidade social da Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don 

Domênico - FECLE tem como objetivo principal conferir materialidade às ações que 

evidenciam o exercício de funções de interesse público, que se constituem como inerentes à 

natureza institucional das Instituições voltadas ao ensino. Tais ações serão pautadas no 

comportamento ético e participativo dos processos de transformação social, oportunizando que 

os benefícios da ciência e as potencialidades existentes na Instituição possam contribuir para o 

enfrentamento das questões sociais e suas múltiplas configurações. 

 

2.9.2 Dimensões 

A Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don Domênico - FECLE define como dimensões 

de sua política de responsabilidade social a formação de profissionais, o desenvolvimento da 

iniciação científica, a difusão de conhecimentos e a sua vocação regional e comunitária nas 

seguintes áreas: 

 

a) compromisso com ações de inclusão social e promoção da cidadania; 

b) defesa do meio ambiente, especialmente no âmbito da região de sua inserção; 

c) compromisso com ações que promovam o desenvolvimento econômico 

sustentável; 

d) defesa da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural. 

 

2.9.3. Metas 

Considerando a missão, a finalidade e os princípios institucionais, a Faculdade de Educação, 

Ciências e Letras Don Domênico - FECLE definiu um conjunto de metas amplas e prioritárias, 

propostas para o quinquênio de 2014 a 2018: 
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a) Implementar a política de responsabilidade social no âmbito das dimensões 

constitutivas da formação profissional – ensino, iniciação científica, extensão –, 

como também das práticas de gestão da instituição; 

b) Definir e implementar ações de caráter integrador, onde a inclusão social e a 

promoção da cidadania sejam parâmetros balizadores das atividades acadêmicas; 

c) Fortalecer programas e projetos relacionados à defesa do meio ambiente, 

especialmente no âmbito da região e de sua inserção; 

d) Ampliar e aprofundar a compreensão dos dados de realidade local e regional, 

visando à composição de indicadores sociais quantitativos e qualitativos que 

subsidiem o planejamento e a implementação de ações prioritárias de enfrentamento 

das múltiplas formas de exclusão social; 

e) Aperfeiçoar programas e projetos voltados à defesa da memória cultural, da 

produção artística e do patrimônio cultural; 

f) Fortalecer e estreitar relações com os governos municipal, estadual e federal e 

com a sociedade civil, representada pela pelas instituições privadas e não 

governamentais e comunidade em geral, no sentido de garantir parcerias 

interinstitucionais que objetivem a implementação de ações vinculadas à política de 

responsabilidade social da instituição em consonância com as demais políticas 

públicas e sociais. 

 

2.9.4 Objetivos 

A política de responsabilidade social da Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don 

Domênico - FECLE tem por objetivo: 

 

a) Comprometer a comunidade acadêmica com a promoção da ética e do 

desenvolvimento sustentável. 

b) Implementar a melhoria contínua dos programas, projetos, ações e atividades em 

desenvolvimento no ensino, na pesquisa, na extensão e na gestão. 

c) Definir e adequar as bases da política de responsabilidade social institucional à 

legislação em vigor. 
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d) Estruturar metodologicamente o processo de implementação e execução de metas 

de responsabilidade social na instituição. 

e) Definir procedimentos relacionados à documentação do processo de 

implementação da política de responsabilidade social institucional. 

f) Instituir mecanismos organizacionais que oportunizem o conhecimento e a 

possibilidade de inserção em atividades de todos os setores e unidades, bem como à 

comunidade externa. 

g) Construir um sistema de monitoramento e avaliação da política de 

responsabilidade social descentralizado e integrado, objetivando reconhecer o 

alcance das ações e a possibilidade de novas respostas às necessidades sociais, 

econômicas e ambientais, em conformidade com a legislação em vigor. 

h) Definir regras que possibilitem a transparência das ações vinculadas à 

implementação da política de responsabilidade social na instituição. 

j) Elaborar estratégias que oportunizem à instituição, como um todo, conhecer, 

planejar e executar ações constitutivas da política de responsabilidade social 

institucional. 

 

2.9.5 Princípios Metodológicos 

É preciso destacar que os aspectos metodológicos da avaliação das políticas de responsabilidade 

social comportam as seguintes etapas: 

 

a) Planejamento: estabelecimento dos objetivos e processos necessários para a 

produção de conhecimento, em conformidade com a política de responsabilidades 

social; 

b) Execução: implementação dos processos de gestão acadêmica e administrativa 

propostos para o desenvolvimento da política de responsabilidades social. Todos os 

processos devem contemplar a legislação e os demais requisitos subscritos pela 

instituição, além de estarem documentados. Devem ser comunicados para todas as 

pessoas que trabalham para ou em nome da instituição, além de estarem disponíveis 

para o público; 
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c) Avaliação: monitoração dos processos em relação à política de responsabilidade 

social e aos objetivos, metas e requisitos legais. 

 

3 CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INSTITUIÇÃO 

E DOS CURSOS 

No sentido de consolidar a estrutura acadêmica e administrativa da Faculdade de Educação, 

Ciências e Letras Don Domênico – FECLE, a expansão institucional expressa o conhecimento 

específico das políticas institucionais. Nesse sentido, a partir de suas áreas de atuação, a 

Instituição prospecta-se no cenário da educação superior da Região Metropolitana da Baixada 

Santista como capaz e detentora de recursos humanos, financeiros, físicos e tecnológicos para 

ampliar seu portfólio de cursos de graduação e pós-graduação lato sensu.  

São apresenta dados relativos aos cursos de graduação e pós-graduação considerando 

informações sobre o número de vagas, dimensões das turmas, turno de funcionamento, regime 

de matrícula, bem como cronograma de expansão.  

 

3.1 GRADUAÇÃO  

A trajetória do número de alunos matriculados na Faculdade de Educação, Ciências e Letras 

Don Domênico – FECLE obteve um significativo acréscimo a partir da preocupação da 

Instituição em alinhar suas práticas gerenciais com as propostas do Plano Nacional da Educação 

e redução dos valores das mensalidades sem prejuízo da qualidade de ensino.  

Em 2009, a Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don Domênico – FECLE possuía 5 

(cinco) cursos de graduação oferecendo 1009 (mil e nove) vagas no processo seletivo.  Em 2013 

a Instituição já possuía 9 (nove) cursos e projeta, até 2018, a implantação de outros dois cursos: 

Graduação em Direito e Curso Superior de Tecnologia. Este último, em razão da especificidade 

dos cursos tecnológicos, será implantado após análise conjuntural que definirá o curso. 

No quadro abaixo são descritos os cursos de graduação já implantados na Faculdade de 

Educação, Ciências e Letras Don Domênico – FECLE e contribuíram com a oferta de 

profissionais qualificados por meio de um ensino de qualidade.  
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CURSOS DE GRADUAÇÂO EM FUNCIONAMENTO – PRESENCIAIS 

Curso Modalidade Situação Nº 
Vagas Turno 

Dimensões 
das 

Turmas 

Regime de 
Matrícula 

Administração Bacharelado 
Reconhecido - Portaria nº 222, de 

22/03/07 - DOU de 23/03/07 
300 Noturno 

35 a 60 

alunos 
Semestral 

Turismo 

(extinto) 
Bacharelado 

Reconhecido - Portaria 934 de 

15/07/09 - DOU de 16/07/09 
100 Noturno 

35 a 60 

alunos 
Semestral 

Ciências 

Contábeis 
Bacharelado 

Autorizado – Portaria nº 211 de 

27/03/2014 – DOU de 28/03/2014 
100 Noturno 

35 a 60 

alunos 
Semestral 

Pedagogia Licenciatura 
Reconhecido - Decreto nº 80.479 

de 03/10/77 - DOU de 04/10/77 
185 Noturno 

35 a 60 

alunos 
Semestral 

Letras Licenciatura 
Reconhecido - Decreto nº 79.245 

de 10/02/77 - DOU de 11/02/77 
250 Noturno 

35 a 60 

alunos 
Semestral 

História Licenciatura 
Reconhecido - Portaria nº 416 de 

06/07/87 - DOU 08/07/87 
87 Noturno 

35 a 60 

alunos 
Semestral 

Geografia Licenciatura 
Reconhecido - Portaria nº 416 de 

06/07/87 - DOU 08/07/87 
87 Noturno 

35 a 60 

alunos 
Semestral 

Logística Tecnologia 
Reconhecido – Portaria nº 40, de 

14/02/2013 – DOU 15/02/2013 
100 Noturno 

35 a 60 

alunos 
Semestral 

Gestão RH Tecnologia 
Autorizado – Portaria nº 537 de 

23/10/2013 – DOU de 25/10/2013 
150 Noturno 

35 a 60 

alunos 
Semestral 

Segurança no 

Trabalho 
Tecnologia 

Reconhecido - Portaria nº 72 de 

29/01/2015 - DOU de 30/01/2015 
100 Noturno 

35 a 60 

alunos 
Semestral 

 

Os dados do Censo da Educação Superior apresentam um cenário significativo, destacando o 

posicionamento dos cursos de graduação na conjuntura brasileira. Ao analisar os aspectos 

regionais, torna-se perceptível a necessidade de alguns programas específicos e que 

contemplem as metas do Plano Nacional da Educação, sobretudo no sentido formação de 

profissionais liberais vinculados ao perfil regional Da Região Metropolitana da Baixada 

Santista. Neste sentido, de modo paulatino, a abertura de cursos de graduação na Faculdade de 

Educação, Ciências e Letras Don Domênico – FECLE observará a seguinte sequência: 
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CURSOS DE GRADUAÇÃO PARA SOLICITAÇÃO FUTURA 

Curso Modalidade Tipo Situação Vagas Turno Dimensões 
das Turmas 

Regime de 
Matrícula 

Direito (*) Presencial Bacharelado Futura 
solicitação 100 Noturno 35 a 60 

alunos Semestral 

História  EAD Licenciatura Futura 
solicitação ---- ---- ---- Semestral 

Letras EAD Licenciatura Futura 
solicitação ---- ---- ---- Semestral 

Logística EAD Tecnólogo Futura 
solicitação ---- ---- ---- Semestral 

Gestão 
Financeira EAD Tecnólogo Futura 

solicitação ---- ---- ---- Semestral 

Gestão de 
Marketing EAD Tecnólogo Futura 

solicitação ---- ---- ---- Semestral 

Gestão de 
RH EAD Tecnólogo Futura 

solicitação ---- ---- ---- Semestral 

(*) Depende da liberação do MEC para a solicitação de autorização 
 

CRONOGRAMA DE EXPANSÃO - 2014-2018   

Curso 
    2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Modalidade Tipo 1º 
Sem 

2º 
Sem 

1º 
Sem 

2º 
Sem 

1º 
Sem 

2º 
Sem 

1º 
Sem 

2º 
Sem 

1º 
Sem 

2º 
Sem 

1º 
Sem 

2º 
Sem 

Direito Presencial Bacharelado 
                        

Depende da liberação do MEC para a solicitação de autorização 
                       

História EAD Licenciatura 
                        
                        
            

Letras EAD Licenciatura 
                        
                        
                       

Logística EAD Tecnólogo 
                        
                        
                        

Gestão 
Financeira EAD Tecnólogo 

                  
 

    
                        
                        

Gestão de 
Marketing EAD Tecnólogo 

                     
                        
                        

Gestão de 
RH EAD Tecnólogo 

                  
 

  
                        
                        

Início do Curso  

Autorização do Curso     
Obs.: Considerando o tempo para implantação dos cursos EAD, pode haver alteração no curso a 
ser solicitado em função das necessidades regionais. 
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3.2 PÓS GRADUAÇÃO LATO SENSU 

A pós graduação lato sensu na Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don Domênico – 

FECLE segue rigorosamente as diretrizes propostas pelos órgãos reguladores da Educação 

Superior, por meio da Resolução CNE/CES nº 1, de 8 de junho de 2007 que, estabelece normas 

para o funcionamento de cursos de pós graduação lato sensu, em nível de especialização. Os 

programas buscam alocar conhecimentos específicos de determinadas áreas, no sentido de 

promover uma reflexão que consolide a formação continuada dos responsáveis pelo 

desenvolvimento socioeconômico da região. A pós graduação é entendida no contexto da 

formação continuada e como política de estreitamento das relações como mercado e com os 

egressos da Instituição. Apoiada nestes pressupostos e nas políticas de ensino para a pós 

graduação lato sensu, destacam-se os seguintes cursos: 

 

Curso Documento de 
Criação 

Número de Vagas 
por Turma 

Periodicidade 

Ciências Sociais Portaria nº 9, de 22 
de maio de 2014 50 Regular 

Educação inclusiva Portaria nº 8, de 22 
de maio de 2014 50 Regular 

Gestão Ambiental 
Portaria nº 26, de 
22 de dezembro de 
2013 

50 Regular 

Gestão de Pessoas 
Portaria nº 28, de 
30 de janeiro de 
2014 

50 Regular 

Gestão Educacional 
Parecer CEE 590, 
de 7 de dezembro 
de 2007 

100 Regular 

MBA em Logística 
Empresarial 

Portaria nº 25, de 
22 de dezembro de 
2013 

50 Regular 

Psicopedagogia Clínica e 
Institucional 

Portaria nº 32, de 
15 de agosto de 
2008 

50 Regular 

Fonte: Coordenação de Pós Graduação e Extensão 

Os cursos de pós-graduação da Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don Domênico – 

FECLE são compostos, com exceção do curso de gestão educacional, por turmas de, no 

máximo, 50 alunos e oferecidos na sede da Instituição em regime presencial. O regime de 
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matrícula é por período. O turno de funcionamento dos cursos é noturno durante a semana e 

diurno aos sábados.  

Estão previsto para o quinquênio 2014 a 2018, o desenvolvimento de Projetos Pedagógicos e a 

posterior oferta dos seguintes cursos de pós-graduação em nível de especialização: Arqueologia 

e Patrimônio Cultural; Direito Empresarial; História do Brasil; e Língua Inglesa. 

 

3.3 CURSOS DE EXTENSÃO 

A Extensão na Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don Domênico – FECLE é uma 

atividade articuladora do ensino e de iniciação científica com a sociedade. No intuito de 

consolidar a política de extensão consignada no presente Plano de Desenvolvimento 

Institucional a instituição se posiciona no sentido de organizar e oferecer os seguintes cursos de 

extensão: 

 

• Curso de extensão em sociologia, com 160 horas de duração. 

• Curso de nivelamento em língua portuguesa, com 32 horas de duração. 

• Curso de nivelamento em matemática. 

• Curso de extensão em filosofia, com 160 horas de duração. 

• Curso de extensão em Logística. 

Os cursos de extensão são oferecidos aos sábados. 

 

4 PERFIL DO CORPO DOCENTE 

 

4.1 COMPOSIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E EVOLUÇÃO 

O corpo docente da Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don Domênico – FECLE possui 

formação acadêmica de primeira linha com mestrado e doutorado, em sua grande maioria, 

titulação obtida em renomadas instituições nacionais e internacionais, e comprovada 

experiência profissional, o que lhes garante uma atualização constante em suas atividades 

diárias, dentro e fora da sala de aula.  

Além da sala de aula, os professores desempenham trabalhos técnicos como palestras, além da 

produção científica e da orientação de alunos da graduação para atividades de estágio ou 

monografias e da pós-graduação. 
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Atualmente, são 78 (setenta e oito) professores com atuação na Faculdade de Educação, 

Ciências e Letras Don Domênico – FECLE, sendo 8 (10,26%) doutores, 41 (52,56%) mestres 

e 29 (37,18%) especialistas e projeta-se uma evolução conforme o cronograma e plano de 

expansão do corpo docente abaixo. 

 

CRONOGRAMA E PLANO DE EXPANSÃO DO CORPO DOCENTE 
Regime de 

Contratação 
Titulação 

Quantidade/Ano 
2014 2015 2016 2017 2018 

C
LT

 

 

Especialista 29 26 26 26 23 

Mestre 41 51 51 51 55 

Doutor 8 8 8 8 9 

Total 78 85 85 85 87 

 
Existe uma tendência em aumentar a quantidade de mestres em função da política de 
formação e capacitação docente. 

 
4.2 REGIME DE TRABALHO  

A Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don Domênico – FECLE ainda se utiliza dos 

instrumentos legais para realizar o processo de contratação de seu corpo docente, a partir do 

que indica a CLT, sem prejuízo das orientações regimentais e normativas expedidas pelos 

órgãos administrativos da Instituição. 

O corpo docente da Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don Domênico – FECLE está 

sujeito à prestação de serviços dentro dos seguintes regimes: 

 

Dedicação Exigência 
Tempo integral (TI)  Prestação de 40 horas semanais de trabalho, sendo 20 

horas em ensino e 20 horas em estudos, pesquisas, 
extensão, produção científica e intelectual, planejamento 
e avaliação.  

Tempo parcial (TP)  Docente contratado atuando com 12 ou mais horas 
semanais de trabalho na IES, reservado pelo menos 25% 
do tempo para estudos, planejamento, avaliação e 
orientação de estudantes.  

Horista (HA)  Prestação de horas-aula contratadas.  
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As horas de trabalho não utilizadas em atividades de ensino são distribuídas em preparo de 

aulas, assistência aos alunos, preparação e correção de provas e exames, iniciação científica, 

funções administrativas, reuniões em órgãos colegiados, participação em eventos de 

capacitação, trabalhos práticos ou atividades de extensão.  

Estabelecer a carga horária de trabalho dos professores e tutores das componentes curriculares 

oferecidas à distância, é um processo mais complexo. Isso porque no ensino a distância a tarefa 

prioritária dos professores e tutores é a mobilização, mediação e facilitação da aprendizagem, 

acompanhamento, suporte e avaliação do aluno, ocorrendo de maneira quase que 

individualizada. Assim, a carga de trabalho do professor e do tutor varia em função:  

 

• Do tempo de duração da disciplina. 

• Do tamanho da turma;  

• Da complexidade das tarefas. 

• Das características e nível de experiência tanto dos alunos quanto do professor e do tutor em 

relação à dinâmica, ao ambiente e ferramentas de EAD.   

 

4.3 PLANO DE CARREIRA 

A Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don Domênico – FECLE possui plano de carreira 

devidamente implementado e homologado pela Delegacia Regional do Trabalho do Estado de 

São Paulo, conforme Portaria nº 200 de 4 de dezembro de 2006, publicado no Diário Oficial da 

União – Seção 1, página 123, do dia 7 de dezembro de 2006. O referido plano contempla tanto 

o corpo docente, como o corpo técnico administrativo, dividido em duas categorias, como 

segue: 

 

Categorias: A- Corpo docente 

B- Administração 

B1- Administrativo 

B2- Operacional 

De acordo com as regras estabelecidas no plano de carreira os integrantes de cada categoria 

podem se enquadrar na tabela abaixo (são três classes com cinco níveis para cada classe): 
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Tabela: Docentes - Faculdade Índice Inicial: xx,xx% 
Homologado em: 12/2006 Valor Inicial: R$ xxx.xx 

 CLASSE 
FAC-ES50-DOC A B C 

NÍVEL 

1 R$ xxx.xx R$ xxx.xx R$ xxx.xx 
2 R$ xxx.xx R$ xxx.xx R$ xxx.xx 
3 R$ xxx.xx R$ xxx.xx R$ xxx.xx 
4 R$ xxx.xx R$ xxx.xx R$ xxx.xx 
5 R$ xxx.xx R$ xxx.xx R$ xxx.xx 

Obs.: Os valores variam em função de acordos coletivos e/ou adequações aos valores praticados pelo mercado. 

 
A partir da Proposta de Avaliação Institucional do SINAES relativamente à forma de 

qualificação dos processos de ensino-aprendizagem e operacionais de uma instituição de 

educação superior, o Plano de Cargo e Salários é considerado um indicador imprescindível no 

processo de Avaliação Institucional.  

O Plano de Cargo e Salários dos Docentes da Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don 

Domênico – FECLE tem por objetivo oferecer ao corpo docente um instrumento norteador de 

qualificação de suas práticas profissionais e de regular as condições de direitos, deveres e 

responsabilidades dos membros do Magistério Superior.  

As relações de trabalho dos membros do corpo docente da instituição são regidas pela 

Consolidação das Leis do Trabalho, pelas demais legislações pertinentes, pelo Plano de Cargo 

e Salários dos Docentes e pelos acordos ou convenções coletivas de trabalho da categoria.  

A política de administração de cargos e salários tem por objetivo regulamentar as contratações, 

promoções e reclassificações referentes aos docentes e administrativos da Faculdade de 

Educação, Ciências e Letras Don Domênico - FECLE.  

Os salários serão administrados dentro das faixas salariais de cada categoria, classe e nível de 

cargo, conforme este procedimento.  

Todo docente ou administrativo deve ser admitido, preferencialmente, com salário no início da 

faixa salarial da categoria de ingresso do mesmo. 

 

4.4 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO 

A Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don Domênico - FECLE utiliza padrões de 

admissão do corpo docente baseado principalmente no art.66 da lei nº 9.394/1996 (LDBEN) e 

no art. 69 do decreto 5.773/2006, que dispõe sobre o exercício das funções de regulação, 

supervisão e avaliação de instituições de educação superior e cursos superiores de graduação e 
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sequenciais no sistema federal de ensino. Assim a instituição realizará a contratação de 

professores especialistas quando a experiência profissional ou no magistério superior for algo 

reconhecido e valorizado junto à comunidade acadêmica e também nos casos em que não se 

encontre no mercado de trabalho professores titulados, mas terá prioridade para ingresso ou 

promoção dentro da instituição os professores possuidores de diploma em programas de 

mestrado e doutorado reconhecidos pela Capes/MEC. De qualquer forma, na contratação do 

docente serão considerados seus títulos acadêmicos, científicos, didáticos e profissionais, 

relacionados com a disciplina a ser por ele lecionada. 

O corpo docente é admitido pela mantenedora, porém, é de competência do Coordenador de 

Curso a realização do processo de recrutamento, seleção e admissão do pessoal docente para as 

atividades do respectivo curso.  

 

4.5 CRITÉRIOS PARA SUBSTITUIÇÃO DOS PROFESSORES DO QUADRO 

Nos casos previstos na Consolidação das Leis do Trabalho e daqueles estatuídos nos acordos 

ou convenções coletivas da classe, poderão correr o afastamento do ocupante de cargo docente.  

O pedido de afastamento deverá ser requerido ao Administrador Escolar, por intermédio da 

Coordenação do Curso.  

A substituição dos professores, em quaisquer motivos, será realizada utilizando docentes do 

próprio quadro da Instituição ou, quando for o caso, contratando profissional externo, recrutado 

e selecionado pelo Coordenador de Curso respectivo. 

 

4.6 POLÍTICA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOCENTE 

A política de Formação e Capacitação Docente busca promover a melhoria da qualidade das 

funções de ensino, pesquisa, extensão por meio de cursos de pós-graduação e de treinamento e 

atualização profissional, oportunizando aos seus professores condições de aprofundamento e/ou 

aperfeiçoamento de seus conhecimentos científicos, tecnológicos e profissionais. Em razão das 

suas especificidades e principalmente por necessidade de constante atualização, estas políticas 

devem ser disciplinadas em regulamento próprio segundo as diretrizes estabelecidas no presente 

Plano de Desenvolvimento Institucional.  

 

4.6.1 Princípios das Políticas de Formação e Capacitação Docente  



F E C L E 

Faculdade de Educação, Ciências e Letras 

D O N   D O M Ê N I C O 
Funcionamento autorizado pelo Decreto nº 71.162 – DOU 187, de 29/09/1972 
Entidade mantenedora: Associação Amparo aos Praianos do Guarujá 
CNPJ / MF. 48.703.227/0001-20  -  Inscrição: Isenta 
OBRAS SOCIAIS “DON DOMÊNICO” 

 

 
Av. Dr. Arthur Costa Filho, 20 – Vila Maia - Guarujá / SP – CEP 11410-080 

Telefone: (013) 3308-3000       Fax (013) 3308-3000 R 3014 
Site: www.faculdadedondomenico.edu.br    E-mail: secretariafaculdade@dondomenico.com.br 

73 

A política de formação e capacitação docente da Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don 

Domênico – FECLE tem por base os princípios, formulados em consonância com a sua missão 

institucional, são eles: 

 

•  Indissociabilidade ensino, iniciação científica e extensão, referenciada por questões 

contemporâneas que afetam o país e, sobretudo, a comunidade local e regional. 

•  Compreensão dos condicionantes históricos de ordem econômica, política, social e cultural 

que conduzem os processos de produção do conhecimento e métodos que lhes dão origem. 

•  Compreensão da profissão docente numa perspectiva ética e política. 

• Autonomia intelectual considerando as inúmeras possibilidades de um diálogo 

interdisciplinar. 

•   Incorporação dos conhecimentos técnicos, científicos e humanísticos aos processos de 

formação. 

•   Compreensão do avanço da ciência e da técnica como possibilidade de intervenção na 

realidade e de constante atualização dos processos de ensinar e de aprender. 

 

4.6.2 Objetivos da Política de Formação e Capacitação Docente 

A Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don Domênico – FECLE tem por princípio a 

promoção da melhoria contínua da titulação acadêmica dos professores e de sua atualização nas 

metodologias, didática e tecnologias educacionais. As ações constantes na Política de Formação 

e Capacitação Docente são atualizadas anualmente, em acordo com os seguintes objetivos: 

 

I - Proporcionar aos docentes da Instituição alternativas para obtenção de titulação e capacitação 

indispensáveis ao exercício da docência e ao atendimento das necessidades apontadas pelos 

Projetos Pedagógicos dos Cursos – PPCs. 

II - Adotar mecanismos que promovam o acesso dos colaboradores a novos conhecimentos, 

técnicas e tecnologias próprios das áreas de atuação da Faculdade, assim como à construção ou 

ampliação de competências profissionais. 
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III - Apoiar a participação de docentes em eventos científicos, atividades internas e externas de 

formação, capacitação e aprimoramento como forma de estimular a iniciação científica, 

construir conhecimentos e ampliar e disseminar a produção intelectual. 

IV - Estabelecer mecanismos de interação estratégica entre o Programa de Formação 

Profissional, a Prática Docente e os mecanismos oficiais e institucionais de avaliação, 

possibilitando intervenções mediadas por relatórios. 

A execução da política de formação e capacitação docente em consonância com o Plano de 

Cargos e Salários deverá propiciar aos docentes condições para progressão funcional, 

valorizando-os e estimulando a realização de um trabalho ético e de qualidade. A consecução 

desses objetivos está relacionada a: 

 

a) Expansão da graduação. 

b) Implantação de cursos superiores de tecnologia. 

c) Ampliação da oferta da pós-graduação lato sensu. 

d) Oferta de cursos de graduação e pós-graduação à distância. 

 

4.6.3 Incentivos aos Docentes  

Tendo por base a Política de Formação e Capacitação docente, a Faculdade de Educação, 

Ciências e Letras Don Domênico – FECLE oferece aos seus professores os seguintes incentivos 

sem prejuízo dos previstos no Plano de Cargos e Salários da Instituição:  

 

a) Bolsas de estudos integrais ou parciais para programas de especialização ou aperfeiçoamento 

oferecido pela Instituição;  

b) Incentivo para que os seus professores participem de congressos, seminários, simpósios e 

eventos similares, em sua área de atuação ou em área afim;  

c) Divulgação de teses, dissertações, monografias ou outros trabalhos acadêmicos ou 

profissionais de seu pessoal docente;  

d) Incentivos à publicação de pesquisas e produção acadêmicas.  

Os incentivos à publicação dos docentes são realizados por meio das coordenadorias 

objetivando aumentar qualitativa e quantitativamente as pesquisas e publicações de professores 
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do corpo permanente da Faculdade disponibilizando a revista eletrônica da faculdade para este 

fim.  

 

4.6.4 Campos de Formação Profissional 

O presente Plano de Desenvolvimento Institucional estabelece como campos de Formação 

Profissional: 

 

a) A titulação. 

b) A atualização pedagógica. 

c) A participação em eventos científicos. 

 

4.6.4.1 Titulação 

A titulação compreende processo de formação que leve o docente a obter certificação em nível 

superior, nas seguintes modalidades: 

 

• Diploma em cursos de pós-graduação stricto sensu; 

• Certificado em cursos de pós-graduação lato sensu.  

 

4.6.4.2 Atualização Pedagógica 

As atividades de atualização pedagógica serão desenvolvidas de modo a apoiar e capacitar o 

professor: 

 

a) No desenvolvimento de competências e habilidades relativas às áreas do conhecimento e 

cursos em que estão situadas as atividades acadêmicas por ele exercidas. 

b) Na adoção de estratégias de produção coletiva do conhecimento. 

c) No desenvolvimento da produção de textos e de material didático de qualidade; 

d) Na elaboração, execução e avaliação de projetos interdisciplinares de ensino, iniciação 

científica e extensão. 

e) Na elaboração e execução de projetos relativos à disciplina ou conjunto de disciplinas de 

uma mesma área. 
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4.6.4.3 Participação em Eventos Científicos 

A capacitação compreende a participação em eventos científicos, semanas pedagógicas, cursos 

de formação continuada e atualização na área específica de atuação. Assim, são modalidades 

de capacitação: 

 

• Livre acesso dos docentes aos módulos de disciplinas dos cursos de pós graduação lato sensu 

da Faculdade, a título de extensão. 

• Incentivos para a participação nos cursos de pós graduação oferecidos pela Instituição. 

• Cursos de extensão. 

• Cursos de capacitação em temas diversos. 

• Semanas pedagógicas. 

• Seminários, palestras, congressos, fóruns e similares internos e externos. 

• Visitas técnicas. 

• Trabalho de Campo. 

 

4.6.5 Apoio Financeiro 

Os recursos financeiros que dão suporte à Política de Formação e Capacitação Docente são 

oriundos das seguintes fontes: 
 

a) Receitas provenientes da prestação de serviços e realização de eventos; 

b) Recursos disponibilizados pela Mantenedora; 

c) Recursos oriundos de órgãos de fomentos e outros. 

A Política de Política de Formação e Capacitação Docente pode ser apoiada, também, através 

de: 
 

• Disponibilização de material para apresentação dos trabalhos científicos, dissertações e teses. 

• Abono de afastamento temporário do colaborador, de suas atividades profissionais, para 

participação em eventos de capacitação. 

Os recursos e apoio a política de Formação e capacitação Docente será objeto de análise 

criteriosa pela Instituição e deverá constar no regulamento que disciplina estas políticas. 
 



F E C L E 

Faculdade de Educação, Ciências e Letras 

D O N   D O M Ê N I C O 
Funcionamento autorizado pelo Decreto nº 71.162 – DOU 187, de 29/09/1972 
Entidade mantenedora: Associação Amparo aos Praianos do Guarujá 
CNPJ / MF. 48.703.227/0001-20  -  Inscrição: Isenta 
OBRAS SOCIAIS “DON DOMÊNICO” 

 

 
Av. Dr. Arthur Costa Filho, 20 – Vila Maia - Guarujá / SP – CEP 11410-080 

Telefone: (013) 3308-3000       Fax (013) 3308-3000 R 3014 
Site: www.faculdadedondomenico.edu.br    E-mail: secretariafaculdade@dondomenico.com.br 

77 

5 ORGANIZAÇÃO ADMINSTRATIVA DA INSTITUIÇÃO 

Os gestores da Faculdade de Educação Ciências e Letras Don Domênico – FECLE são 

responsáveis pela normalização de procedimentos de planejamento e gerência das ações 

desenvolvidas no âmbito das atividades de ensino e da gestão, como por exemplo a criação de 

ações inovadoras visando qualificar ainda mais e fortalecer as áreas de excelência da Instituição, 

a fim de facilitar a concretização dos princípios estabelecidos no presente Plano de 

Desenvolvimento Institucional. 
 

5.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E INSTÂNCIAS DE DECISÃO 

A Administração da Faculdade de Educação Ciências e Letras Don Domênico – FECLE é 

exercida pelos órgãos deliberativos, consultivos, executivos e de apoio que integram a sua 

estrutura organizacional. São órgãos da Faculdade: 
 

I – Congregação  

II - Conselho Superior 

III – Diretoria   

IV - Coordenadorias 

V - Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

VI - Comissão Própria de Avaliação (CPA) 

VII - Comissão de Acompanhamento e Controle Social (COLAPS) 

VIII - Núcleo de Estágios (NE) 

IX - Acervo Acadêmico (AA) 
 

• São órgãos deliberativos e normativos:   

I - Congregação. 

II - Conselho Superior;  

• São órgãos executivos:     

III - Diretoria.  

IV – Coordenadorias. 

• São órgãos consultivos:    

V – Núcleo Docente Estruturante (NDE). 
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VI – Comissão própria de Avaliação (CPA). 

VII - Comissão de Acompanhamento e Controle Social (COLAPS) 

• São órgãos de apoio:     

VIII – Núcleo de Estágios (NE). 

IX - Acervo Acadêmico (AA) 
 

No desempenho dos serviços administrativos a Diretoria dispõe dos seguintes órgãos: 
 

I - Secretaria. 

II - Biblioteca. 

III - Serviços Auxiliares. 

IV - Coordenador de Curso 
 

À Congregação, ao Conselho Superior e às Coordenadorias aplicam-se as seguintes normas, 

nos termos do artigo 5º do Regimento da Faculdade de Educação Ciências e Letras Don 

Domênico - FECLE: 
 

• O colegiado funciona com a maioria absoluta da presença de seus membros e decide 

por maioria de votos dos presentes, salvo em caso que se exija "quorum" especial, 

previsto neste Regimento. 

• O Presidente do colegiado participa da votação e, no caso de empate, terá o voto de 

qualidade. 

• Nenhum membro do colegiado pode participar de sessão em que se aprecie matéria de 

seu interesse particular. 

• As reuniões que não se realizam em datas previamente fixadas no calendário anual, 

aprovado pelo colegiado, são convocadas com antecedência mínima de 48 (quarenta e 

oito) horas, salvo em caso de urgência, constando da convocação a pauta de assuntos. 

• De cada reunião será lavrada ata, lida e assinada na mesma sessão ou na seguinte. 
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Dos órgãos que compõem a estrutura organizacional da Faculdade de Educação Ciências e 

Letras Don Domênico – FECLE a Congregação, Conselho Superior, as Coordenadorias e a 

Comissão de Acompanhamento e Controle Social (COLAPS) são órgãos colegiados. 
 

5.1.1 Organograma Institucional e Acadêmico da Faculdade  
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5.2 ÓRGÃOS COLEGIADOS: COMPOSIÇÃO E COMPETÊNCIAS 

A Faculdade de Educação Ciências e Letras Don Domênico – FECLE possui quatro órgãos 

colegiados em sua estrutura: a Congregação, Conselho Superior, as Coordenadorias e a 

Comissão de Acompanhamento e Controle Social (COLAPS). 

 

5.2.1 Congregação 

A Congregação, regulamentada nos artigos 6º, 7º e 8º do Regimento da Faculdade de Educação 

Ciências e Letras Don Domênico – FECLE sendo o seu órgão máximo de natureza normativa, 

consultiva e deliberativa é constituída: 

 

• Pelo Administrador Escolar da Faculdade, seu Presidente. 

• Pelo Vice Administrador da Faculdade. 

• Pelos Coordenadores (de Curso de Graduação, de Pós-Graduação e 

Institucional). 

• Pelos Docentes em exercício. 

• Por um representante da Entidade Mantenedora por ela escolhido. 

• Por um representante do Corpo Discente.   

• Por um representante da comunidade. 

 

O representante da comunidade é escolhido pela Diretoria da Entidade Mantenedora. O 

representante do Corpo Discente é indicado pelo Conselho Superior. O representante da 

Entidade Mantenedora e o da comunidade não devem pertencer ao Corpo Docente da 

Faculdade. 

A Congregação reúne-se ordinariamente no início e no fim de cada período letivo, e, 

extraordinariamente, quando convocada pelo Administrador Escolar da Faculdade ou por 

iniciativa própria. 

A Congregação pode reunir-se com, pelo menos três membros, em sessões solenes, para 

recepção do Administrador Escolar da Faculdade ou de seu Vice, posse de docentes, colação 

de grau, homenagens especiais ou outros eventos, desde que não haja deliberação. Compete à 

Congregação: 
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• Aprovar o Regimento da Faculdade, bem como suas modificações. 

• Aprovar o plano anual de atividades da Faculdade. 

• Instituir cursos de graduação mediante prévia autorização do Ministério da 

Educação MEC. 

• Homologar a indicação de docentes contratados pelo Administrador Escolar 

da Faculdade; 

• Decidir os recursos interpostos de decisões dos demais órgãos, em matéria 

didático-científica e disciplinar. 

• Aprovar, em assembleia geral, após parecer do Conselho Superior, o 

Estatuto do Diretório Acadêmico; 

• Apreciar o Relatório anual da Diretoria. 

• Sugerir medidas que visem o aperfeiçoamento e desenvolvimento das 

atividades da Faculdade, bem como opinar sobre assuntos pertinentes que 

lhes sejam submetidos pelo Administrador Escolar da Faculdade. 

• Decidir sobre a concessão de dignidade acadêmica. 

• Decidir, ouvido o Administrador Escolar da Faculdade e a Diretoria da 

Entidade Mantenedora, sobre a realização de cursos de aperfeiçoamento, 

extensão e especialização, tendo em vista os planos aprovados pelo Conselho 

Superior. 

• Representar à Mantenedora contra o Administrador Escolar da Faculdade, 

por abuso ou omissão, com vista a seu afastamento, bem como contra a 

Mantenedora, pelas mesmas razões, aos órgãos competentes do Ministério 

da Educação. 

• Exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei e neste 

Regimento. 

 

5.2.2 Conselho Superior 

O Conselho Superior, disciplinado nos artigos 9º, 10 e 11 do Regimento da Faculdade de 

Educação Ciências e Letras Don Domênico – FECLE, integra a estrutura da Faculdade, para 
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todos os efeitos de organização administrativa, didático-científica e de recursos humanos. É 

constituído: 

 

• Pelo Administrador Escolar da Faculdade, seu Presidente. 

• Pelo Vice Administrador Escolar da Faculdade. 

• Pelos Coordenadores (de Curso de Graduação, de Pós-Graduação e 

Institucional). 

• Por um representante estudantil. 

 

O Conselho Superior reúne-se ordinariamente de dois em dois meses ou extraordinariamente 

quando convocado pelo Administrador Escolar da Faculdade. Compete ao Conselho Superior: 

 

• Coordenar e supervisionar os planos e atividades das Coordenadorias. 

• Organizar, anualmente, o calendário escolar. 

• Disciplinar, anualmente, a realização do processo seletivo. 

• Elaborar, ouvidas as Coordenadorias, o currículo pleno de cada curso de 

graduação, bem como suas modificações, submetendo-os à Congregação. 

• Aprovar os docentes indicados pelas Coordenadorias para serem propostos 

à Congregação. 

• Aprovar a realização de cursos de especialização, aperfeiçoamento e 

extensão, bem como seus respectivos planos, de acordo com as normas 

gerais estabelecidas pela Congregação. 

• Deliberar sobre pedidos de transferência e aproveitamento de estudos, 

ouvidos, quando for o caso, as Coordenadorias. 

• Aprovar as normas de funcionamento dos estágios curriculares. 

• Aprovar a proposta do orçamento anual e o plano de aplicação dos recursos 

orçamentários apresentados pelo Administrador Escolar. 

• Autorizar acordos e convênios propostos pela Mantenedora, com entidades 

nacionais e ou estrangeiras, que envolvam o interesse da Faculdade. 
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• Sugerir medidas que visem ao aperfeiçoamento e desenvolvimento das 

atividades da Faculdade bem como opinar sobre assuntos pertinentes que 

lhes sejam submetidos pelo Administrador Escolar. 

• Estudar as modificações do Regimento a serem encaminhadas à deliberação 

da Congregação. 

• Encaminhar à Congregação, devidamente fundamentada, proposta para 

afastamento de docente que deixe de comparecer, sem justificativa, a mais 

de 20% (vinte por cento) das aulas e exercícios ou não ministrar o programa 

da disciplina. 

• Examinar e dar parecer para aprovação posterior em assembleia geral, com 

a Congregação, sobre a redação do Estatuto do Diretório Acadêmico, bem 

como de suas ulteriores alterações. 

 

5.2.3 Coordenadorias 

As Coordenadorias de Curso de Graduação e de Pós-Graduação, regulamentada nos artigos 14, 

15, 16 e 17 do Regimento da Faculdade de Educação Ciências e Letras Don Domênico – FECLE 

são resultantes da reunião de disciplinas afins e estão subordinadas à Diretoria. São constituídas: 

 

• Pelo coordenador do Curso. 

• Pelos docentes das disciplinas que o integram 

• Por um representante discente 

 

Constitui a Coordenadoria Institucional o seu Coordenador e pessoal técnico-administrativo e 

está subordinada à Diretoria. 

A Coordenadoria é dirigida por um Coordenador contratado pelo Administrador Escolar da 

Faculdade. 

As Coordenadorias (de Curso de Graduação e de Pós-Graduação) reúnem-se ordinariamente 

em datas fixadas no calendário escolar e extraordinariamente quando convocado por solicitação 

do Administrador Escolar da Faculdade. 

Compete às Coordenadorias (de Curso de Graduação e de Pós-Graduação): 
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• Distribuir encargos de ensino e extensão entre seus docentes, respeitadas as 

especialidades, e coordenar-lhes as atividades. 

• Aprovar os programas e planos de ensino das suas disciplinas. 

• Elaborar os projetos de ensino e de extensão e executá-los depois de aprovados 

pelo Conselho Superior. 

• Pronunciar-se sobre o aproveitamento de estudos e adaptações de alunos 

transferidos e diplomados. 

• Opinar sobre a admissão, promoção ou afastamento de seu pessoal docente. 

• Aprovar o plano e o calendário escolar semestral de atividades, bem como a 

proposta orçamentária da Coordenadoria, elaborados pelo seu Coordenador. 

• Propor a admissão de monitor. 

• Propor ao Conselho Superior a eliminação ou inclusão de disciplinas, 

indicando-lhe o conteúdo. 

• Orientar a Biblioteca na aquisição de obras de interesse para as suas disciplinas 

e o curso a que serve. 

• Elaborar, anualmente, a relação do material didático necessário a ser solicitado 

à Direção da Faculdade. 

• Exercer as demais competências que lhe sejam previstas em lei e no Regimento 

da Faculdade de Educação Ciências e Letras Don Domênico - FECLE. 

 

5.2.3.1 Coordenadoria Institucional 

Segundo o artigo 18 do Regimento da Faculdade de Educação Ciências e Letras Don Domênico 

– FECLE Compete à Coordenadoria Institucional: 

 

• Garantir que as demais Coordenadorias cumpram suas atividades 

institucionais. 

 • Manter organizada a documentação institucional. 

• Aprovar o plano e o calendário escolar semestral de atividades em conjunto 

com as demais Coordenadorias. 
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• Exercer as demais competências que lhe sejam previstas em lei e neste 

Regimento. 

 

5.2.4 Comissão de Acompanhamento e Controle Social (COLAPS) 

A Comissão Local de Acompanhamento e Controle Social (COLAPS), nos termos dos artigos 

27, 28 e 29 do Regimento da Faculdade de Educação Ciências e Letras Don Domênico – FECLE 

é regida por regulamento próprio e em conformidade com o que estabelece a legislação vigente. 

A Comissão Local de Acompanhamento e Controle Social do Programa Universidade Para 

Todos – PROUNI deverá ser instituída em conformidade com a Portaria MEC nº1.132 de 02 

de dezembro de 2009 e com as alterações instituídas pela Portaria Normativa MEC nº 11, de 23 

de maio de 2012. 

A Comissão Local de Acompanhamento e Controle Social (COLAPS) é órgão colegiado de 

natureza consultiva, com função preponderante de acompanhamento, averiguação e 

fiscalização da implementação local do PROUNI, cuja competência está especificada no art. 2º 

da Portaria MEC nº 1.132 de 02 de dezembro de 2009. 

A Comissão Local promoverá a articulação entre a Comissão Nacional de Acompanhamento e 

Controle Social – CONAP e a comunidade acadêmica das IES participantes do PROUNI, 

visando ao constante aperfeiçoamento do Programa competindo-lhe: 

 

I - exercer o acompanhamento, averiguação e fiscalização da implementação do PROUNI nas 

Instituições de Ensino Superior (IES) participantes do Programa;  

II - interagir com a comunidade acadêmica e com as organizações da sociedade civil, recebendo 

reclamações, denúncias, críticas e sugestões para apresentação, se for o caso, à Comissão 

Nacional de Acompanhamento e Controle Social do PROUNI - CONAP;  

III - emitir, a cada processo seletivo, relatório de acompanhamento do PROUNI; e  

IV - fornecer informações sobre o PROUNI à CONAP.  

 

A Comissão Local de Acompanhamento e Controle Social (COLAPS) é composta por:  

 

I - 1 (um) representante do corpo discente que deve ser bolsista PROUNI;  
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II - 1 (um) representante do corpo docente que deve ser professor em regime de dedicação 

mínima de 20 (vinte) horas semanais;  

III - 1 (um) representante da direção que deve ser o coordenador ou um dos representantes do 

PROUNI na IES; e  

IV - 1 (um) representante da sociedade civil.  

 

Haverá um suplente para cada membro titular, que o substituirá nos casos de ausência 

justificada.  

Os membros representantes do corpo docente e do corpo discente serão eleitos por seus pares, 

em processo direto de escolha, amplamente divulgado na Instituição e coordenado pela 

Comissão Local de Acompanhamento e Controle Social (COLAPS).  

Os membros da Comissão Local de Acompanhamento e Controle Social (COLAPS) exercem 

função não remunerada, sendo considerada atividade de relevante interesse social.  

A Comissão Local de Acompanhamento e Controle Social (COLAPS) é coordenada por um 

dos representantes do corpo docente ou pelo representante da direção da Faculdade, eleito por 

seu colegiado, por maioria dos presentes, com mandato de 2 (dois) anos, vedada a recondução.  

A Comissão Local de Acompanhamento e Controle Social (COLAPS) reunir-se-á na forma 

prevista no Regimento Interno sendo que as suas deliberações de caráter consultivo, serão 

tomadas por maioria simples.  

As reuniões da Comissão Local de Acompanhamento e Controle Social (COLAPS) serão 

registradas em atas assinadas pelos presentes, consubstanciando juízo colegiado e consignando 

eventuais protestos e divergências e deverão ser encaminhadas à CONAP.  

Haverá uma Comissão Local de Acompanhamento e Controle Social (COLAPS). Em cada 

campus da Faculdade.  

Ao final de cada processo seletivo do PROUNI, as Comissões Locais devem elaborar relatório 

circunstanciado que deverá ser arquivado durante 05 (cinco) anos nas Comissões Locais para 

atender a eventuais solicitações da CONAP.  
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5.3 ÓRGÃOS EXECUTIVOS 

São órgãos executivos da Faculdade de Educação Ciências e Letras Don Domênico – FECLE 

a Diretoria e as Coordenadorias sendo que estas últimas já foram tratadas no item 5.2.3 do 

presente PDI. 

 

5.3.1 Diretoria 

A Diretoria, nos termos dos artigos 12 e 13 do Regimento da Faculdade de Educação Ciências 

e Letras Don Domênico – FECLE exercida pelo Administrador Escolar é o órgão executivo 

superior da coordenação e fiscalização das atividades da Faculdade. 

O Administrador Escolar e seu Vice são designados pela Diretoria da Entidade Mantenedora 

para exercer um mandato de 4 (quatro) anos, podendo ser reconduzidos. 

Nas faltas e impedimentos, o Administrador Escolar é substituído pelo Vice Administrador 

Escolar. 

Nas faltas e impedimentos simultâneos do Administrador Escolar e do Vice Administrador 

Escolar, assume a direção da Faculdade um membro do Conselho Superior, com formação em 

Pedagogia, eleito pelos membros do Conselho. 

Além de substituir o Administrador Escolar em suas faltas ou impedimentos, compete ao Vice 

Administrador Escolar assessorá-lo nas tarefas de Direção. 

 

5.3.1.1 Administrador Escolar 

São atribuições do Administrador Escolar: 

 

I - Representar a Faculdade junto às instituições públicas ou privadas, em juízo ou fora deste. 

II - Convocar e presidir as reuniões da Congregação e do Conselho Superior. 

III - Elaborar o plano anual de atividades da Faculdade, juntamente com o Conselho Superior 

em harmonia com as Coordenadorias e submetê-lo à aprovação da Congregação. 

IV - Elaborar e submeter ao Conselho Superior a proposta orçamentária a ser encaminhada à 

Mantenedora. 

V - Elaborar o relatório anual das atividades da Faculdade e encaminhá-lo aos órgãos 

competentes do Ministério da Educação, depois de apreciado pela Congregação. 

VI - Conferir grau, assinar diplomas, títulos e certificados escolares. 
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VII - Fiscalizar o cumprimento do Regimento Escolar e a execução dos programas e horários. 

VIII - Zelar pela manutenção da ordem e disciplina no âmbito da Faculdade, respondendo por 

abuso ou omissão. 

IX - Convocar a reunião para a escolha dos representantes do corpo docente para eleição da 

Diretoria do Diretório Acadêmico. 

X - Admitir e demitir docentes, pessoal técnico-administrativo e servidores em geral. 

XI - Aplicar penalidades disciplinares previstas neste Regimento, aos membros do Corpo 

Docente, Discente e Técnico-Administrativo. 

XII - Autorizar as publicações sempre que estas envolvam responsabilidade da Faculdade. 

XIII - Assinar a correspondência oficial, termos e despachos lavrados em nome da Faculdade, 

bem como diplomas e certificados expedidos pela Faculdade. 

XIV - Autorizar, "ad referendum" da Entidade Mantenedora, as despesas extraordinárias para 

a manutenção dos cursos. 

XV - Fixar as tabelas relativas à mensalidade escolar dos alunos e salários do pessoal 

administrativo, técnico e docente, ouvida a Mantenedora quando não institucional. 

XVI - Conferir o grau de licenciado, tecnólogo ou bacharel aos alunos que concluíram seu 

curso. 

XVII - Autorizar a matrícula e/ou transferência conforme a legislação vigente. 

XVIII - Encaminhar, devidamente informados, documentos, petições e processos às autoridades 

competentes, nos prazos determinados. 

XIX - Participar da elaboração e acompanhar a execução de todos os projetos da Faculdade. 

XX – Supervisionar o funcionamento dos cursos de pós-graduação “lato sensu” e fornecer 

informações referentes a eles, sempre que solicitadas pelo Ministério da Educação, nos prazos 

e demais condições estabelecidas. 

XXI - Cumprir e fazer cumprir as disposições do Regimento da Faculdade e demais normas 

pertinentes. 

XXII - Resolver os casos omissos no Regimento “ad referendum” da Congregação. 

XXIII - Exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei e no Regimento da 

Faculdade. 
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5.4 ÓRGÃOS CONSULTIVOS  

São órgãos consultivos o Núcleo Docente Estruturante (NDE), a Comissão própria de 

Avaliação (CPA) e a Comissão de Acompanhamento e Controle Social (COLAPS), sendo que 

esta última comissão já foi tratada no item 5.2.4 do presente PDI. 

 

5.4.1 Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

O Núcleo Docente Estruturante – NDE – é o Órgão Consultivo responsável pela concepção, 

consolidação e atualização do Projeto Pedagógico dos Cursos e de suas atualizações periódicas. 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é regido por regulamento próprio e em conformidade 

com o que estabelece a legislação vigente. 

O Coordenador de Curso é o responsável pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE) vinculado 

ao Curso que coordena. 

O Núcleo Docente Estruturante reunir-se-á, ordinariamente por convocação de iniciativa de seu 

Presidente, uma (1) vez por semestre, no início do período letivo, e, extraordinariamente, 

sempre que convocado pelo Presidente ou pela maioria de seus membros titulares. 

 

5.4.1.1 Atribuições do Núcleo Docente Estruturante 

São atribuições do Núcleo Docente Estruturante:  

 

a) elaborar, acompanhar a execução, propor alterações no Projeto Pedagógico do Curso e/ou 

estrutura curricular e disponibilizá-lo à comunidade acadêmica do curso para apreciação. 

b) avaliar, constantemente, a adequação do perfil profissional do egresso do curso. 

c) zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades acadêmicas.  

d) indicar, formas de incentivo ao desenvolvimento de atividades de iniciação científica e 

extensão oriundas de necessidades da graduação, de exigências do mercado de trabalho e 

afinadas com as políticas pública relativas à área do conhecimento. 

e) zelar pelo cumprimento das diretrizes curriculares nacionais para o curso de graduação.  

f) propor, no PPC, procedimentos e critérios para a autoavaliação do curso. 

g) propor os ajustes no curso a partir dos resultados obtidos na autoavaliação e na avaliação 

externa. 
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5.4.1.2 Composição do Núcleo Docente estruturante 

O Núcleo Docente Estruturante será constituído:  

 

a) por, no mínimo, cinco (5) professores pertencentes ao corpo docente do curso, incluído o 

coordenador do curso, como seu presidente;  

b) por, pelo menos, sessenta por cento (60%) dos membros com titulação acadêmica de Mestre 

e/ou Doutor;  

Todos os membros deverão em regime de trabalho de tempo parcial ou integral, e pelo menos 

vinte por cento (20%) em tempo integral. 

 

5.4.1.3 Competência do Presidente do NDE  

Compete ao Presidente do Núcleo Docente Estruturante:  

 

a) convocar e presidir as reuniões, com direito a voto, inclusive de qualidade.  

b) representar o NDE junto aos órgãos da instituição.  

c) encaminhar as deliberações do Núcleo. 

d) designar relator ou comissão para estudo de matéria a ser decidido pelo NDE e um 

representante do corpo docente para secretariar e lavrar atas. 

e) coordenar e promover a integração com os demais Colegiados e setores da Instituição.  

 

5.4.2 Comissão Própria de Avaliação (CPA) 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) é regida por regulamento próprio e em conformidade 

com o que estabelece a legislação vigente. 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) da FECLE tem como objetivo implementar o processo 

de avaliação das Faculdades em caráter institucional, de acordo com as diretrizes, critérios   e   

estratégias   estabelecidas   pelo   Sistema   Nacional   da   Educação Superior (SINAES), 

instituído pela Lei nº.  10861, de 14 de abril de 2004, em consonância com as diretrizes internas, 

princípios e critérios definidos pela IES. 

À Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don 

Domênico - FECLE compete coordenar e articular os processos de avaliação interna da 
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instituição (autoavaliação), sistematizar e disponibilizar as informações por ela geradas, bem 

como prestar as informações solicitadas pelo INEP, com base no art. 11 da Lei nº. 10861/2004. 

O desenvolvimento das atividades da CPA dar-se-á com autonomia em relação aos órgãos 

Colegiados existentes na Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don Domênico - FECLE. 

A CPA terá todo o apoio institucional, além daquele previsto no Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI), para a realização plena do processo de autoavaliação da Faculdade de 

Educação, Ciências e Letras Don Domênico - FECLE. 

 

5.5 ÓRGÃOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES ACADÊMICAS  

São órgãos de apoio às atividades acadêmicas o Núcleo de Estágios (NE) e o Acervo Acadêmico 

(AA). 

 

5.5.1 Núcleo de Estágios (NE) 

O Núcleo de Estágio, nos termos do artigo 32 do Regimento da Faculdade de Educação Ciências 

e Letras Don Domênico – FECLE é o órgão de apoio didático-pedagógico que tem por 

finalidade: 

 

I - Realizar parcerias com Agentes de Integração e empresas de vários portes e 

segmentos do mercado; 

II - Gerenciar em consonância com a Coordenação de Curso os processos de 

desenvolvimento de estágios. 

III – Atender o aluno em fase de estágio, para orientá-lo sobre a estruturação e 

fundamentação legal do estágio; 

IV - Formalizar o vínculo de estágio por meio da assinatura do Termo de Compromisso 

e entrega dos relatórios; 

V – Protocolar a documentação relacionada ao estágio obrigatório (curricular) e não 

obrigatório (extracurricular); 

VI – Organizar e manter atualizado cadastro referente às oportunidades de estágios; 

VII – Acompanhar o desenvolvimento das atividades do aluno nas entidades que 

realizam estágio. 
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O Núcleo de Estágios da Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don Domênico (FECLE) 

nos termos do artigo 30 do seu regimento, atende a todos os cursos da Instituição. 

As atividades do Núcleo de Estágio, nos termos do artigo 31 do Regimento da Faculdade de 

Educação Ciências e Letras Don Domênico – FECLE serão disciplinadas em regimento próprio 

que deverá dispor sobre: 

 

I - Os seus objetivos e atribuições; 

II - A sua organização e funcionamento; 

III - Atribuição de competências e responsabilidades dos seus integrantes; 

IV - Avaliação do estágio.   

 

5.5.2 Acervo Acadêmico (AA) 

O Acervo Acadêmico, nos termos do artigo 33 do Regimento da Faculdade de Educação 

Ciências e Letras Don Domênico – FECLE é um órgão que toma providências de organização, 

manutenção, guarda, conservação, fácil acesso e pronta consulta do Acervo Acadêmico para 

atender os órgãos reguladores nas atividades de regulação, avaliação e supervisão pelo MEC. 

Esse órgão atua para atender às exigências da Portaria nº 1.224, de 18 de dezembro de 2013 e 

outras determinações legais que vierem a ser implantadas. 

O responsável pelo Acervo Acadêmico da Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don 

Domênico (FECLE), conforme determinado pela Portaria n° 1.224, de 18 de dezembro de 2013, 

é designado como “Depositário do Acervo Acadêmico” (DAA). 

O Depositário do Acervo Acadêmico (DAA) é nomeado pelo Administrador da Faculdade de 

Educação, Ciências e Letras Don Domênico - FECLE. 

O documento de indicação do Depositário do Acervo Acadêmico deverá ser protocolado junto 

à Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação 

(SERES/MEC)  

Em caso de alteração do Depositário do Acervo Acadêmico indicado, a Instituição deverá 

protocolar novo documento de indicação junto à SERES/MEC, devidamente firmado pelo 

representante legal da IES, pelo Depositário precedente e pelo novo Depositário indicado. 
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A Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don Domênico - FECLE manterá 

permanentemente organizado e em condições adequadas de conservação, fácil acesso e pronta 

consulta os documentos na fase corrente do acervo acadêmico sob sua guarda. Além disso, o 

Acervo Acadêmico poderá ser consultado a qualquer tempo pela Comissão Própria de 

Avaliação (CPA). 

O Acervo Acadêmico será composto de documentos e informações definidos no Código e na 

Tabela constantes no ANEXO I da Portaria n° 1.224, de 18 de dezembro de 20131.224/2013, 

devendo a Instituição obedecer a prazos de guarda, destinações finais e observações previstos 

nessa Tabela. 

Ao vencer o prazo de guarda da fase corrente, o documento em suporte físico do acervo 

acadêmico em fase intermediária, cuja destinação seja a eliminação, poderá ser substituído por 

documento devidamente digitalizado. 

As atualizações do Código de Classificação de Documentos de Arquivo Relativos às 

Atividades-fim da Instituição e da Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos de 

Arquivo Relativos às Atividades-fim da Instituição, que constarem no sítio do Sistema de 

Gestão de Documentos de Arquivo - SIGA, da administração pública federal, substituirão 

automaticamente a versão constante no ANEXO I da Portaria n° 1.224, de 18 de dezembro de 

2013. 

O Acervo Acadêmico poderá ser averiguado a qualquer tempo pelos órgãos e agentes públicos 

atuantes para fins de regulação, avaliação e supervisão. 

Os documentos em suporte físico e os documentos porventura preservados em meio digital em 

fase corrente estarão disponíveis no local de oferta dos cursos. 

 

5.6 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  

A Associação Amparo aos Praianos do Guarujá, entidade mantenedora da Faculdade de 

Educação Ciências e Letras Don Domênico - FECLE entende que sua organização acadêmico 

administrativa deve ser estruturada com o objetivo de proporcionar aos professores, estudantes 

e membros da comunidade um atendimento com qualidade e presteza. Sendo que, para isso, a 

Diretoria no desempenho dos serviços administrativos dispõe dos seguintes órgãos: 

 

I - Secretaria.    
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II - Biblioteca. 

III - Serviços Auxiliares. 

IV - Coordenador de Curso 

 

As atividades de Tesouraria e Contabilidade, conquanto estejam relacionadas com a Diretoria 

da Faculdade, são executadas segundo normas da Diretoria da Entidade Mantenedora, 

responsável pela administração financeira da Faculdade. 

 

5.6.1 Secretaria 

A Secretaria é o órgão encarregado da centralização do registro da vida acadêmica dos alunos 

da Faculdade sendo dirigida por um Secretário designado pelo Administrador Escolar da 

Faculdade com a incumbência de: 

 

• Organizar os serviços da Secretaria nela concentrando toda a escrituração do 

estabelecimento, a qual deverá ser mantida atualizada. 

• Organizar o arquivo de modo que se assegure a preservação dos documentos 

escolares e que se atenda prontamente a qualquer pedido de informação ou 

esclarecimento de interessados ou da Direção da Faculdade. 

• Cumprir e fazer cumprir os despachos da Direção da Faculdade. 

• Redigir e fazer redigir toda a correspondência do estabelecimento. 

• Cumprir a legislação. 

• Apresentar em tempo hábil, à assinatura do Administrador Escolar da 

Faculdade, todos os documentos que devam ser assinados. 

• Organizar e manter atualizados os prontuários dos docentes e discentes. 

• Manter a Tesouraria atualizada sobre a movimentação dos discentes. 

• Exercer as demais atribuições do cargo. 

 

Aos auxiliares da Secretaria compete executar os serviços de Secretaria que lhe forem 

atribuídos pelo Secretário. 
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5.6.2 Biblioteca 

Os serviços da Biblioteca são dirigidos por um Bibliotecário admitido pelo Administrador 

Escolar da Faculdade, tendo como atribuições: 

 

•  Registrar, catalogar, classificar e conservar o material bibliográfico da 

Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don Domênico – FECLE.  

•  Organizar coleções de referência bibliográfica e mantê-las atualizadas. 

•  Manter serviços de informações. 

•  Exercer as demais atribuições previstas em Lei e no Regimento da Faculdade 

ou que lhe forem conferidas pela Diretoria.  

 

A Biblioteca obedece, na organização, aos princípios da Biblioteconomia e, quanto ao seu 

funcionamento, rege-se por normas especiais instituídas pela Direção da Faculdade. 

 

5.6.3 Serviços Auxiliares 

Os serviços auxiliares são realizados por servidores contratados pela Entidade Mantenedora, 

para a execução dos serviços gerais de atendimento, limpeza, abastecimento, manutenção e 

conservação em todas as dependências da Faculdade. 

Todo o pessoal dos órgãos de apoio administrativo é admitido pela Entidade Mantenedora, 

segundo a Consolidação das Leis do Trabalho. 

 

5.6.4 Coordenação de Curso 

O Coordenador de Curso é contratado pelo Administrador da FECLE, ao qual é subordinado. 

O Coordenador de Curso é o gestor do Curso, e, como tal, seu campo de atuação não se restringe 

à área acadêmica, deve atuar e responder por todos os índices pertinentes ao curso, acadêmicos, 

administrativos e financeiros. 

 

5.7 AUTONOMIA DA IES EM REALAÇÃO À MANTENEDORA 

A Associação Amparo aos Praianos do Guarujá é titular do patrimônio posto à disposição da 

mantida para desenvolvimento da atividade educacional e responsável, perante as autoridades 

e ao público em geral, pela Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don Domênico – FECLE 
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e pelo Colégio Don Domênico, incumbindo-lhe tomar as medidas necessárias ao bom 

funcionamento da Faculdade, respeitados os limites da Lei e do Estatuto da Mantenedora, com 

responsabilidade civil, relação institucional e limitação de competências, garantindo a liberdade 

acadêmica dos corpos docente e discente e a autoridade própria de seus órgãos deliberativos e 

executivos.  

Respeitados os limites estabelecidos no Estatuto da Associação Amparo aos Praianos do 

Guarujá e no Regimento da Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don Domênico – FECLE 

compete precipuamente à Mantenedora promover os meios adequados de funcionamento das 

atividades da Faculdade, colocando-lhe à disposição os bens móveis e imóveis de seu 

patrimônio, ou de terceiros a ela cedidos e assegurando-lhe suficientes recursos financeiros de 

custeio para cumprir seu Plano de Desenvolvimento Institucional.  

A Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don Domênico – FECLE possui plena autonomia 

acadêmica que se reflete na liberdade de planejar, implementar e avaliar seus programas de 

ensino, iniciação científica e extensão.  

A autonomia acadêmica também se manifesta na sua organização administrativa e processos 

decisórios, atribuindo aos órgãos colegiados amplos poderes para discutir e influenciar as 

questões táticas e estratégicas da vida acadêmica. 

À Mantenedora reserva-se a administração orçamentária da Faculdade podendo delegá-la no 

todo ou em parte, ao Administrador Escolar da Faculdade.  

Dependem da aprovação da Mantenedora as decisões dos órgãos colegiados que importem 

aumento de despesas e/ou impliquem riscos para a Instituição. 

 

6 CORPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

O corpo técnico-administrativo da Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don Domênico – 

FECLE é constituído do pessoal não docente, contratado sob o regime da Consolidação das 

Leis do Trabalho - CLT, para as funções técnicas e administrativas. O pessoal técnico-

administrativo é contratado pela Mantenedora. A Mantenedora poderá, também, contratar 

empresas ou pessoas externas para a execução de serviços administrativos, de infraestrutura ou 

outros. 
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6.1 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO 

O Processo de seleção é feita por meio da análise do curriculum vitae e posteriormente de 

procedimentos adotados pela Direção da instituição, o qual se responsabiliza pela idoneidade 

do processo bem como por todos os procedimentos que serão desenvolvidos.  

A Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don Domênico – FECLE ainda se utiliza dos 

instrumentos legais para realizar o processo de contratação de pessoal, a partir do que indica a 

CLT, ao citar o trabalho de quarenta e quatro (44) horas semanais, sujeitas às orientações 

regimentais e normativas expedidas pelos órgãos administrativos da Instituição. Sob esta 

orientação, a Instituição se compromete a zelar pela manutenção dos padrões de recrutamento, 

seleção e condições de trabalho condizentes com sua natureza de instituição educacional, assim 

como por oferecer oportunidades de aperfeiçoamento técnico-profissional a seus servidores. 

 

6.2 POLÍTICAS DE QUALIFICAÇÃO E PLANO DE CARREIRA 

A Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don Domênico – FECLE entende como política 

de capacitação do pessoal técnico administrativo o conjunto de ações destinadas a proporcionar 

ao colaborador o seu aprimoramento enquanto indivíduo, profissional e cidadão, direcionado à 

consecução dos objetivos institucionais.  

A capacitação dos colaboradores, no âmbito da política institucional de qualificação, é 

considerada meta prioritária da instituição enfatizando a qualificação e a atualização sistemática 

dos recursos humanos para o exercício pleno e eficiente de suas atividades. As diretrizes básicas 

dessa política de formação continuada são:  

 

• Bolsa de estudo, mediante análise da Diretoria, para cursos de graduação e 

pós-graduação realizados na Faculdade.  

• Custeio integral para cursos de formação e capacitação nas áreas de atuação 

profissional na Instituição.  

 

Além de proporcionar a formação necessária ao pessoal técnico administrativo, para o 

desempenho das funções, a Associação Amparo aos Praianos do Guarujá, mantenedora da 

Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don Domênico – FECLE também criou o Plano de 

Cargos e Salários dos Servidores Técnico Administrativos, devidamente implementado e 



F E C L E 

Faculdade de Educação, Ciências e Letras 

D O N   D O M Ê N I C O 
Funcionamento autorizado pelo Decreto nº 71.162 – DOU 187, de 29/09/1972 
Entidade mantenedora: Associação Amparo aos Praianos do Guarujá 
CNPJ / MF. 48.703.227/0001-20  -  Inscrição: Isenta 
OBRAS SOCIAIS “DON DOMÊNICO” 

 

 
Av. Dr. Arthur Costa Filho, 20 – Vila Maia - Guarujá / SP – CEP 11410-080 

Telefone: (013) 3308-3000       Fax (013) 3308-3000 R 3014 
Site: www.faculdadedondomenico.edu.br    E-mail: secretariafaculdade@dondomenico.com.br 

98 

homologado pela Delegacia Regional do Trabalho do Estado de São Paulo, conforme Portaria 

nº 200 de 4 de dezembro de 2006, publicado no Diário Oficial da União – Seção 1, página 123, 

do dia 7 de dezembro de 2006. Este Plano deixa claro aos servidores da instituição os cargos 

existentes na IES, bem como seus requisitos para ascensão e o funcionamento da avaliação de 

desempenho. 

 

6.3 CORPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO – COMPOSIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E 

EVOLUÇÃO 

Regime de 

Trabalho 
Função 

Quantidade/Ano 
2014 2015 2016 2017 2018 

C
L

T 
M

en
sa

lis
ta

 

Administrador 1 1 1 1 1 
Vice Administrador 1 1 1 1 1 
Coordenador Curso 6 6 6 7 7 

Secretária 1 1 1 1 1 
Auxiliar Secretaria 4 4 4 4 4 

Bibliotecária 1 1 1 1 1 
Atendente de 

Biblioteca 
4 4 4 4 4 

Total 18 18 18 19 19 

 

 

7. POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES 

O Corpo Discente da Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don Domênico compreende, 

nos termos do art. 78 do Regimento da Faculdade, os alunos regulares e os alunos não regulares, 

duas categorias de alunos que são diferenciadas pelo regime de matrícula. O Aluno regular é o 

aluno matriculado em curso de graduação e pós graduação ministrado pela Faculdade e o aluno 

não regular é o aluno inscrito em curso de aperfeiçoamento, de especialização ou de extensão, 

ou em disciplinas isoladas de qualquer um dos cursos oferecidos regularmente. 

São direitos e deveres dos membros do Corpo Discente:  

 

a) Frequentar as aulas e demais atividades curriculares aplicando a máxima diligência no seu 

aproveitamento. 
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b) Utilizar os serviços administrativos e técnicos oferecidos pela Faculdade. 

c) Votar e ser votado, na forma deste Regimento, nas eleições do órgão de representação 

estudantil. 

d) Recorrer de decisões dos órgãos deliberativos ou executivos. 

e) Observar o regime escolar e disciplinar e comportar-se dentro e fora da Faculdade, de acordo 

com princípios éticos condizentes. 

f) Manter-se em dia com suas mensalidades. 

g) Zelar pelo patrimônio da Faculdade. 

h) Não fumar dentro do recinto da Faculdade. 

i) Não se apresentar embriagado ou drogado, para assistir às aulas. 

j) Não utilizar quaisquer aparelhos eletrônicos, sonoro ou não, dentro da sala de aula, sem a 

devida autorização.  

k) Não se apresentar à Faculdade trajado sem o necessário decoro que o estabelecimento de 

ensino exige. 

l) Tratar os docentes, administradores, pessoal técnico-administrativo e demais servidores com 

civilidade. 

 

O corpo discente tem representação, com direito a voz e voto, nos órgãos colegiados da 

Faculdade.  

A representação discente nos órgãos colegiados tem por finalidade:  

 

a) Encaminhar reivindicações e aspirações dos discentes;  

b) Propor atividades e dispositivos que favoreçam a promoção e integração da comunidade 

discente entre si e com outros segmentos. 

 

7.1 FORMAS DE ACESSO  

O ingresso nos cursos de Educação Superior da Faculdade de Educação Ciências e Letras Don 

Domênico far-se-á em atendimento à legislação vigente no limite das vagas fixadas para o curso 

a que concorrem. A admissão nos cursos de graduação, de candidatos portadores de curso 

superior, far-se-á em observância às determinações da legislação vigente e das vagas 

disponíveis para este fim.  
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As inscrições para o processo seletivo são abertas em edital, do qual constarão os cursos 

oferecidos com as respectivas vagas, os prazos de inscrição, a documentação exigida para a 

inscrição, a forma de realização do processo seletivo, os critérios de classificação e desempate 

e demais informações úteis.  

O Processo Seletivo destina-se a avaliar a formação recebida pelos candidatos e a classificá-

los, dentro do estrito limite das vagas oferecidas.  

Em caso de desistência dos classificados em primeira chamada, serão convocados os demais 

candidatos classificados, em ordem decrescente de classificação, até o total preenchimento das 

vagas. 

 

7.2 PROGRAMAS DE APOIO PEDAGÓGICO E FINANCEIRO  

Os programas de apoio pedagógico e financeiro da Faculdade de Educação Ciências e Letras 

Don Domênico se esmeram em contribuir com o estudante e, sobretudo, constituir políticas 

acadêmicas que consolidem o acesso e a permanência dos acadêmicos no ensino superior. Neste 

sentido, os dados do Censo da Educação Superior permitem que a Instituição elenque métodos 

e técnicas que promovam um auxílio substantivo à vida acadêmica do estudante.  

 

7.2.1 Programa de Apoio Pedagógico  

O apoio pedagógico da Faculdade de Educação Ciências e Letras Don Domênico acontece por 

meio de reuniões programadas nas quais participam os representantes das turmas e os 

coordenadores de curso com o auxílio do Pesquisador Institucional e da Comissão Própria de 

Avaliação, tendo como objetivo debater as questões acadêmicas com os representantes de 

turma. Estes agentes ainda possuem uma função específica no sentido de analisar os 

instrumentos de avaliação que são aplicados pelos professores, como objetivo de verificar se 

está de acordo com a metodologia de ensino-aprendizagem e de acordo com o conteúdo 

programático ministrado.  

No âmbito da Faculdade de Educação Ciências e Letras Don Domênico, o apoio pedagógico é 

exercido pela Coordenação dos cursos com o apoio da Secretaria da Faculdade e tem por 

objetivo o atendimento das demandas relativas ao desempenho escolar, a socialização e ao 

acompanhamento psicológico.  
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7.2.2 Programas de Apoio Financeiro  

Objetivando proporcionar o auxílio ao corpo discente, a Faculdade de Educação Ciências e 

Letras Don Domênico entende que os aspectos financeiros não podem constituir, por si só, um 

empecilho para o acesso e a permanência no ensino superior. Por isso, a Instituição participa de 

programas federais e estaduais de bolsas de estudos, iniciação científica e financiamentos tais 

como PROUNI e FIES, além de ter regulamentado internamente auxílio financeiro para alunos, 

conforme disposto a seguir:  

 

a) 50% ou 100 % de desconto nos cursos de graduação da Faculdade para corpo técnico-

administrativo e corpo docente;  

b) 10% de desconto nos cursos de graduação ou pós-graduação, para alunos egressos da IES;  

c) 10% de desconto nos cursos de graduação ou pós-graduação para trabalhadores e seus 

dependentes, proveniente de empresas conveniadas com Faculdade de Educação Ciências e 

Letras Don Domênico.     

 

7.2.3 Atendimento Psicopedagógico  

A Associação Amparo aos praianos do Guarujá, mantenedora da Faculdade de Educação, 

Ciências e Letras Don Domênico – FECLE conta com um psicólogo em seu quadro de 

funcionários, que, quando necessário, realiza atendimento aos discentes. Além disso, dentre os 

cursos de Pós-Graduação da FECLE está o de Psicopedagogia, que conta com a “Clínica-

Escola”, capaz de prestar atendimento, quando necessário, aos discentes da Instituição.  

 

7.3 ESTÍMULOS À PERMANÊNCIA  

Aos estudantes da Faculdade de Educação Ciências e Letras Don Domênico são oferecidas 

disciplinas de ajustes e nivelamento, de conteúdo básico, relativas às áreas de interesse de seu 

curso, a fim de suprir algum tipo de deficiência ou carência em sua formação anterior. Tais 

disciplinas não possuem caráter obrigatório nem contam crédito, apenas têm o intuito de 

contribuir para a aprendizagem dos estudantes.  

Na Instituição, neste caso, são ofertados cursos de Língua Portuguesa, Matemática e 

Conhecimentos Gerais e demais programas que se vinculem a disciplinas específicas dos cursos 

de graduação, ou a utilização de ferramentas vinculadas ao exercício profissional da profissão, 
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sendo que tais atividades constituem-se em Atividades Complementares e de Extensão, também 

abertas a participação da comunidade em geral.  

A instituição também vai implantar, em 2016, o atendimento psicológico de Apoio ao 

Estudante.   

 

7.4 ACOMPANHAMENTO DOS EGRESSOS 

Os estudantes egressos dos cursos de graduação da Faculdade de Educação Ciências e Letras 

Don Domênico - FECLE têm tratamento especial, uma vez que eles continuam participando da 

vida acadêmica da instituição, por isso é compromisso institucional:  

 

a) Proporcionar oportunidades de formação continuada ofertando cursos de Pós-Graduação lato 

sensu e extensão;  

b) Incentivar a participação dos egressos na vida da Instituição;  

c) Implantar um sistema de coleta de dados dos egressos, quanto à atuação no mercado de 

trabalho;  

d) Manter o canal de comunicação implantado (sms e e-mails), para educação continuada e 

eventos.  

 

8 INFRAESTRUTURA 

A Faculdade de Educação Ciências e Letras Don Domênico - FECLE, devidamente preparada 

para o Ensino Superior, além de toda sua estrutura tecnológica, oferece a comunidade 

acadêmica uma estrutura baseada no desenvolvimento tecnológico e na qualificação da oferta 

dos programas de Graduação, Pós-Graduação, Iniciação Científica e Extensão.  

A cada ano são desenvolvidas melhorias e manutenções necessárias para a consecução dos 

objetivos e metas estabelecidos no presente Plano de Desenvolvimento Institucional A Direção 

da Faculdade em conjunto com a Mantenedora da é a responsável por manter a ordem, a limpeza 

da salas de aula, laboratórios, setores administrativos e áreas externas e ainda serviços de 

mudanças de móveis entre os setores da Instituição.  

O Processo de manutenção e conservação da Faculdade de Educação Ciências e Letras Don 

Domênico - FECLE se dá por meio do setor de manutenção responsável pela reforma, 

adaptação e construção de espaços de acordo com as necessidades da estrutura da Instituição.  
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8.1 INFRAESTRUTURA FÍSICA 

As instalações físicas apresentam-se em bom estado de conservação. Além disso, o espaço 

físico é adequado ao número de usuários. 

As instalações são adequadas para a acessibilidade de pessoas com deficiência física ou 

mobilidade reduzida e a instituição, de acordo com a legislação, assume o compromisso de 

adequar suas instalações a pessoas com deficiência visual, auditiva ou oral, conforme 

estabelecido no Plano de Promoção de Acessibilidade e de Atendimento a Portadores de 

Necessidades Especiais.  

As instalações são adequadas para o pleno desenvolvimento das atividades acadêmicas da 

Faculdade. As salas de aula, as instalações administrativas, para docentes e coordenações de 

cursos são bem dimensionadas, dotadas de isolamento acústico, iluminação, climatização, 

mobiliário e aparelhagem específica, atendendo a todas as condições de salubridade necessárias 

para o exercício dessa atividade. A Instituição também está equipada com sanitários femininos 

e masculinos. Há infraestrutura de alimentação e serviços, assim como áreas de convivência e 

infraestrutura para o desenvolvimento de atividades de recreação e culturais. O auditório está 

equipado com mobiliário e aparelhagem específica. A biblioteca e os laboratórios de 

informática, instalados em espaços adequados ao desenvolvimento das atividades, estão 

equipados com o material necessário para o funcionamento dos cursos oferecidos pela 

Faculdade.  

As instalações prediais apresentam-se em bom estado de conservação. Além disso, o espaço 

físico é adequado ao número de usuários. 

 

8.1.1 Instalações Gerais  

 

8.1.1.1 Salas de Aula  

A Faculdade de Educação Ciências e Letras Don Domênico - FECLE oferece instalações 

adequadas para o pleno desenvolvimento de atividades acadêmicas, com 40 (quarenta) salas de 

aula, com capacidade entre 45 e 55 alunos sendo 32 (trinta e duas) no campus I e 8 (oito) no 

campus II 
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As salas de aula são climatizadas, bem iluminadas, as cadeiras estão dentro dos padrões 

ergonômicos, com equipamentos audiovisuais, atendendo a todas as condições de salubridade 

necessárias para o exercício da docência. Todas as salas de aulas estão equipadas com data 

show, acesso à rede (Internet), telão para projeções e quadro para escrituração de textos e ar 

condicionado. A sala 22 do campus I além destes equipamentos conta com lousa digital. 

 

8.1.1.2 Auditório  

A Faculdade de Educação Ciências e Letras Don Domênico - FECLE coloca à disposição dos 

corpos docente e discente 1 (um) auditório no primeiro andar do prédio A do campus I, com 

capacidade para 129 pessoas.  O auditório é equipado com computador ligado à rede (internet), 

lousa digital, projetor de multimídia e sistema de som. 

 

8.1.1.3 Instalações para Docentes  

A Faculdade de Educação Ciências e Letras Don Domênico - FECLE dispõe de sala para 

professores horista e com dedicação parcial, com computadores, máquina de Xerox, armário e 

mesa.  

 

8.1.1.4 Instalações para Docentes com Dedicação Integral 

Para os professores com dedicação integral existe instalação específica (boxes de trabalho) com 

mesa, impressora, computador individual e acesso a rede (internet).  

 

8.1.1.5 Sala de Coordenação 

Existe sala de coordenação com divisórias para cada coordenador de curso, tanto no Campus I 

quanto no Campus II.  

 

8.1.1.6 Instalações Administrativas  

A Faculdade de Educação Ciências e Letras Don Domênico - FECLE possui instalações 

compatíveis com sua estrutura organizacional e necessidade administrativa:  

No Térreo do Campus I está localizada a sala da Direção e a Secretaria da Faculdade.  
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8.1.1.7 Área de Convivência e Infraestrutura para o Desenvolvimento de Atividades de 

Recreação e Culturais.  

Há área de convivência e infraestrutura para o desenvolvimento de atividades de recreação e 

culturais. Sendo que, além dos espaços disponíveis nos campi, existe o Centro Esportivo 

equipado com duas piscinas e duas quadras poliesportivo. 

  

8.1.1.8 Infraestrutura de Alimentação e Serviços  

Há vários restaurantes e lanchonetes nas vizinhanças da Faculdade que, além disso, conta com 

lanchonete própria nos campi.  

No andar térreo dos campi encontra-se o serviço de reprografia. 

 

8.1.1.9 Instalações Sanitárias  

A Faculdade de Educação Ciências e Letras Don Domênico - FECLE dispõe de sanitários 

femininos e masculinos além de boxes destinados a pessoas portadoras de deficiências físicas. 

Os serviços de higienização são prestados pela equipe da própria Instituição.  

As instalações sanitárias estão adequadas e atendem as condições necessárias para portadores 

de necessidades especiais. 

 

8.1.1.10 Quadro Resumo da Infraestrutura Física 

Nos quadros a seguir são apresentadas as informações sobre a infraestrutura física da 

Instituição: 

 

Campus I  
Rua Dr. Arthur da Costa Filho, 20 Guarujá – SP  

Quantidade Discriminação Característica 
32 Salas de Aula  Equipadas com data show, 

acesso à rede (Internet), 
telão para projeções e 
quadro para escrituração 
de textos e ar 
condicionado. A sala 22 
do campus I além destes 
equipamentos conta com 
lousa digital. 
  



F E C L E 

Faculdade de Educação, Ciências e Letras 

D O N   D O M Ê N I C O 
Funcionamento autorizado pelo Decreto nº 71.162 – DOU 187, de 29/09/1972 
Entidade mantenedora: Associação Amparo aos Praianos do Guarujá 
CNPJ / MF. 48.703.227/0001-20  -  Inscrição: Isenta 
OBRAS SOCIAIS “DON DOMÊNICO” 

 

 
Av. Dr. Arthur Costa Filho, 20 – Vila Maia - Guarujá / SP – CEP 11410-080 

Telefone: (013) 3308-3000       Fax (013) 3308-3000 R 3014 
Site: www.faculdadedondomenico.edu.br    E-mail: secretariafaculdade@dondomenico.com.br 

106 

1 Sala de Aula Equipadas com data show, 
acesso à rede (Internet), 
telão para projeções e 
quadro para escrituração 
de textos ar condicionado 
e lousa digital. 

2  Laboratórios de Informática  Equipados com 60 
computadores com acesso 
a internet 

1  Biblioteca  
  

Com acesso via internet 
(consulta, reserva), 
informatização do acervo, 
bancos de dados, 
empréstimo, relatórios de 
gestão e horário de 
funcionamento 
compatível com os cursos. 

1  Sala CPA  Equipada  
1  Sala NDE  Climatizada e equipada com 

computadores 
1 Sala do Colaps  
1 Sala do Núcleo de Estágios  
6  Box Coordenadores e 

Professores Tempo Integral  
Equipado com impressora, 
computadores pessoal, 
mesas e armários  

1  Secretaria  Informatizada com sistema 
acadêmico implantado 

1  Cantina  Com equipamentos próprios. 
1  Hall Convivência  Equipado com mesas e 

bancos 
1  Mecanografia  Com duas máquinas de 

Xerox. 
1  Arquivo  Com prateleiras para 

arquivo dos prontuários dos 
alunos 

10 Sanitários sendo 5 
masculino e 5 feminino 

Com acessibilidade 

1  Auditório  Com capacidade para 129 
pessoas.  O auditório é 
equipado com 
computador ligado à rede 
(internet), lousa digital, 
projetor de multimídia e 
sistema de som.  

1  Sala dos Professores  Climatizada e equipada com 
computadores e armários, 
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impressora e máquina de 
xerox. 

1  Sala de Manutenção   
1 Sala do Vice Administrador 

Escolar  
Climatizada e equipada com 
computador e impressora. 

1  Sala Administrador Escolar  Climatizada e equipada com 
computador e impressora.  

 
Campus II 
Alameda das Margaridas, Guarujá – SP  

Quantidade Discriminação Característica 
8 Salas de Aula  Equipadas com data show, 

acesso à rede (Internet), 
telão para projeções e 
quadro para escrituração 
de textos e ar 
condicionado. A sala 22 
do campus I além destes 
equipamentos conta com 
lousa digital. 
  

1  Brinquedoteca Equipada com variados tipos 
de brinquedos.  

1  Sala de coordenação  Equipado com impressora, 
computadores pessoal, mesa 
e armário.  

1  Secretaria  Informatizada com sistema 
acadêmico implantado 

1  Cantina  Com equipamentos próprios. 
1  Hall Convivência  Equipado com mesas e 

bancos 
1  Mecanografia  Com uma máquina de Xerox. 
2  Sanitários  Com acessibilidade 
1  Sala dos Professores  Climatizada e equipada com 

computadores e armários, 
impressora e máquina de 
xerox. 

1  Sala de Manutenção   
1 Estacionamento Com vigia e vagas para 

professores e motos de 
alunos. 

 

8.2 BIBLIOTECA 

A Biblioteca Faculdade de Educação Ciências e Letras Don Domênico – FECLE, para uso do 

corpo docente e discente e da comunidade da região, está sob a responsabilidade de profissional 



F E C L E 

Faculdade de Educação, Ciências e Letras 

D O N   D O M Ê N I C O 
Funcionamento autorizado pelo Decreto nº 71.162 – DOU 187, de 29/09/1972 
Entidade mantenedora: Associação Amparo aos Praianos do Guarujá 
CNPJ / MF. 48.703.227/0001-20  -  Inscrição: Isenta 
OBRAS SOCIAIS “DON DOMÊNICO” 

 

 
Av. Dr. Arthur Costa Filho, 20 – Vila Maia - Guarujá / SP – CEP 11410-080 

Telefone: (013) 3308-3000       Fax (013) 3308-3000 R 3014 
Site: www.faculdadedondomenico.edu.br    E-mail: secretariafaculdade@dondomenico.com.br 

108 

legalmente habilitado e é organizada segundo os princípios internacionalmente aceitos da 

biblioteconomia, regendo-se por regulamento próprio. Está localizada no térreo do Campus I.  

A biblioteca disponibiliza os seguintes serviços: consulta local; empréstimo domiciliar; reserva 

de material; levantamento bibliográfico e orientação quanto à normalização bibliográfica além 

de oferecer serviços de visitas orientadas e capacitação de usuários.  

Relativamente à disponibilização do acervo, todo o material bibliográfico recebido através de 

compra, doação ou permuta, passa por um processo técnico de classificação, tombamento, 

informatização e preparo para circulação. O sistema de classificação adotado é o CDU 

(Classificação Decimal Universal), a catalogação é através da norma de padrão internacional 

AACR2 (Código de Catalogação Anglo-Americano), utilizados como instrumentos para a 

organização e padronização dos dados bibliográficos.  

Quanto à informatização, a Faculdade de Educação Ciências e Letras Don Domênico – FECLE, 

com o objetivo de melhorar os serviços prestados aos discentes e docentes, implantou o sistema 

BiblioShop de gerenciamento da biblioteca, permitindo a consulta ao acervo como também a 

reserva on line. O sistema é responsável, pelo controle das obras e exemplares disponíveis na 

instituição, pela execução do serviço de catalogação, que após a classificação do assunto, os 

dados são inseridos no sistema e disponibilizados aos usuários. Também gerencia a 

movimentação de empréstimo, histórico de empréstimo, consulta (normal e avançada), 

renovações reserva, controle de reserva e cobranças de multas. Permite ainda, acesso para 

consultas em terminais locais ou on-line. Disponibiliza relatórios, estatísticas, etiquetas de 

registro e inventário. Envia avisos e recados por e-mail aos usuários, entre outros serviços.  

Está prevista para 2015 a substituição do sistema BiblioShop de gerenciamento da biblioteca 

para sistema Jacad possibilitando maior integração do fluxo de informações acadêmicas e 

institucionais. Este sistema também é utilizado pela Secretária Acadêmica. 

O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira das 13h às 22h30. A biblioteca é 

coordenada pela bibliotecária e por mais quatro auxiliares administrativo/de biblioteca.  

Os usuários com direito ao serviço de empréstimo domiciliar e que tenham vínculo com a 

Faculdade de Educação Ciências e Letras Don Domênico – FECLE são classificados nas 

categorias de professores, alunos dos cursos de pós-graduação, graduação e extensão.  

Os usuários com direito ao serviço de empréstimo domiciliar pode retirar até 2 (dois) livros 

para uso nos seguintes prazos:  
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• 7 (sete) dias para os acadêmicos da pós-graduação e docentes. 

 

Será considerado em atraso o usuário que não devolver o material tomado por empréstimo no 

prazo estabelecido.  

Nos quadros a seguir são apresentadas as informações a respeito do acervo: 

 

TIPO DE MATERIAL QUANTIDADE 
CD ROM  Títulos: 351 

Exemplares: 351 
DVD  Títulos: 63 

Exemplares: 63 
Fita VHS Títulos: 35 

Exemplares: 35 
LIVROS  Títulos: 11.610 

Exemplares: 18.052 
 

Os livros que integram o acervo da biblioteca da Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don 

Domênico – FECLE estão distribuídos segundo a Tabela de Classificação Decimal Universal – 

CDU conforme segue: 

 

Classificação Títulos Exemplares 

1. Filosofia. Psicologia 622 1.072 

2. Religião. Teologia 262 498 

3. Ciências Sociais. Economia. Direito. Política. 
Assistência Social. Educação. 

3.014 4.176 

4. Classe Vaga. (Não Utilizada) - - 

5. Matemática e Ciências Naturais. 492 708 

6. Ciências Aplicadas. Medicina. Tecnologia 892 3.478 

7. Arte. Belas-artes. Recreação. Diversão. Desportos 150 210 

8. Linguagem. Linguística. Literatura 4.450 5.720 

9. Geografia. Biografia. História. 1.632 2.190 

TOTAL 11.610 18.052 
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Além do acervo físico a biblioteca conta com um plantel de periódicos online conforme tabela 

abaixo: 

PERIÓDICOS ONLINE QUANTIDADE 
Administração  5 
Segurança no Trabalho 20 
História 9 
Geografia 11 
Letras 7 
Logística 30 
Pedagogia 6 

 

Quanto às instalações físicas, a biblioteca da Faculdade de Educação Ciências e Letras Don 

Domênico – FECLE possui área física de 190m², que possui os seguintes equipamentos: 

 

EQUIPAMENTOS QUANTIDADE 
Computadores aluno  9 
Computadores expediente  3 
Cadeira expediente  3 
Impressora  1 
Cabines individuais para computador  9 
Salas de estudo em grupo  3 
Mural de aviso  1 
Guarda-volumes  1 
Estantes – Obras raras  1 
Cadeira de rodas  1 
Balcão de empréstimo  1 
Armários para arquivos expediente 1 

  

8.2.1 Política de Atualização e Expansão do Acervo 

Em relação à política de atualização e expansão do acervo compreende todas as modalidades 

de aquisição (compra, doação, assinatura e permuta) de tudo o que será disponibilizado à 

comunidade acadêmica. As coleções são selecionadas e adquiridas com base no conteúdo 

programático das disciplinas, de acordo com as bibliografias básicas e complementares 

constantes nos Projetos Pedagógicos dos Cursos, por indicação dos Coordenadores dos Cursos, 

por sugestão do Núcleo Docente Estruturante, por indicação do corpo docente e por sugestões 

da Bibliotecária. A expansão e atualização do acervo ocorrem:  
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a) Quando da revisão das bibliografias dos Pedagógicos dos Cursos, a cada ciclo 

avaliativo;  

b) Quando da implantação de novos cursos: a aquisição se dá para os dois primeiros 

anos e depois semestralmente;  

c) Quando há alteração de ementa, aprovada pelo Colegiado de Curso.  

 

Além disso, ao início de cada semestre letivo, a Comissão de Gerenciamento do Acervo 

encaminha as sugestões bibliográficas referentes à formação geral e específica dos cursos ao 

setor de aquisição da Mantenedora para fins de aquisição. Este procedimento mantém o acervo 

atualizado e garante a expansão ordenada e otimizada do mesmo. 

A quantidade de exemplares é definida segundo a quantidade de vagas ofertada por curso, 

possível de variação quando necessário. A instituição disponibiliza uma verba anual para 

ampliação do acervo bibliográfico e atender às necessidades decorrentes da oferta de novos 

cursos, do crescimento do número de usuários e da constante atualização do acervo.  

Faz parte do planejamento econômico da Instituição a destinação de recursos e previsão 

orçamentária para os próximos 5 (cinco) anos otimizando os recursos financeiros. O orçamento 

está descrito nas tabelas abaixo, com a média de cálculo em R$ 60,00 (sessenta reais) por 

título/exemplar e R$ 200,00 (duzentos reais) por assinatura de títulos de periódicos físicos. 

PREVISÃO DE INVESTIMENTO LIVROS FÍSICOS 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Previsão em R$ 30.000,00 33.000,00 75.000,00 65.000,00 0,00 

Quantidade 500 550 1000 700 0 

 
PREVISÃO DE INVESTIMENTO LIVROS DIGITAIS 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Previsão em R$ - - 6.000,00 6.000,00 6.000,00 

Quantidade - - 100 100 100 

 

8.2.2 Plano de Expansão Física da Biblioteca 

A importância da biblioteca para a vida acadêmica foi também reconhecida pelo Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES que a inclui na avaliação das 
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Instituições de Educação Superior. Segundo o SINAES, para que uma biblioteca resultado 

máximo na avaliação a sua infraestrutura física deve “atender de maneira excelente às 

necessidades institucionais, considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos: 

espaço físico (dimensão, limpeza, iluminação, ventilação, segurança, acessibilidade, 

conservação e condições para atendimento educacional especializado), instalações para o 

acervo, ambientes de estudos individuais e em grupo, espaço para técnicos administrativos e 

plano de expansão física.” Nesse contexto, a Faculdade de Educação Ciências e Letras Don 

Domênico – FECLE traça o seguinte plano de otimização dos espaços da biblioteca: 

 

a) Redimensionamento dos espaços da biblioteca com a substituição do mobiliário e 

das estantes de livros possibilitando a ampliação do espaço destinado ao acervo, de 

modo a atender as necessidades da Instituição.   

b) Anexação à biblioteca de uma área de 30,00 m² (trinta metros quadrados) onde foi 

implantado os ambientes de estudo individual e em grupo, sendo 7 (sete) espaços com 

dimensão de 0,80x0,80m, separados por divisória com mobiliário próprio para estudos 

individuais, 3 (três) espaços com dimensão de 2,20x2,20m, também separados por 

divisória com mobiliário próprio para estudo em grupos. 

c) Implantação, na sala contígua ao acervo, de 4 (quatro) mesas com 2,0x0,9m para 

estudos em grupo e pesquisa com 8 cadeiras em cada mesa. 

d) Implantação de 9 (nove) espaços separados por divisória, com dimensão de 

0,75x0,75m, equipados com computador para pesquisa individual. 

e) Implantação da política de aquisição, expansão e atualização do acervo da 

biblioteca; 

f) Implantação do sistema BiblioShop de gerenciamento da biblioteca, possibilitando 

a consulta ao acervo como também a reserva on line. O acesso pode ser realizado no 

site da FECLE no ícone “BIBLIOTECA”. 

 (http://www5.biblioshop.com.br/dondomenico/publico/acervo/pesquisa/). 

g) No início de 2015 será inaugurada a biblioteca do Campus II para atender 

prioritariamente os alunos do curso de Pedagogia que é oferecido naquele Campus. 

 

http://www5.biblioshop.com.br/dondomenico/publico/acervo/pesquisa/
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8.3 LABORATÓRIOS 

A Faculdade de Educação Ciências e Letras Don Domênico – FECLE possui dois laboratórios 

de informática com 60 computadores com acesso à internet. Estes laboratórios são 

compartilhados entre os cursos já implantados na Instituição, com ambiente climatizado, e 

possuem o aparato necessário ao desenvolvimento dos programas de graduação, promovendo a 

interação dos alunos com os novos conceitos tecnológicos aplicados aos cursos.  

A Instituição conta também com o Laboratório de Geografia para atender as necessidades do 

curso de Licenciatura em Geografia. 

 

8.3.1 Recursos de Informática 

Em seus dois laboratórios de informática, a Faculdade de Educação Ciências e Letras Don 

Domênico – FECLE disponibiliza aos alunos uma avançada estrutura de informática, dotada de 

microcomputadores e rede, permitindo ao aluno acesso à Internet, intranet acadêmica, e-mails 

e softwares. 

Além da infraestrutura de informática disponível nos laboratórios de informática, um dos 

principais recurso disponível para comunicação com os alunos, os professores e comunidade 

em geral são as ferramentas on-line do portal da instituição e do Sistema Acadêmico.  

O Portal On-Line é o ambiente utilizado por professores, alunos, coordenadores e corpo 

diretivo. Permite a interação entre os grupos de usuários, na troca de informações relacionadas 

ao dia-a-dia acadêmico das disciplinas em que cada um estiver vinculado.  

O Portal possui todas as informações relativas aos cursos de graduação, de pós-graduação e 

extensão, bem como os documentos exigidos principalmente pela Portaria n. 40/2012. Também 

são veiculadas as matérias institucionais e de cursos, de eventos e formaturas e assuntos em 

geral, com o intuito de divulgar as ações da instituição ao seu corpo social.  

O gerenciamento dos usuários é feito pelo módulo “Acadêmico”. Com base nas criações de 

turmas feitas (vínculos de estudantes, responsáveis, docentes ou gestores), permite-se o acesso 

ao ambiente On-Line. Disponível no portal da instituição, o acesso é feito por um código 

definido pelo sistema ou pelo nome de usuário que a pessoa definir.  

No sistema é possível acessar dados relativos a Atividades Complementares; Avaliações; 

Biblioteca On-Line; Contatos e E-mails; Desempenho do Estudante; Ficha do Estudante; Notas 

e Frequências; Impressão de Boletos das Mensalidades e Rematrícula On-Line. 
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8.3.2 Inovações Tecnológicas Significativas 

A Faculdade de Educação Ciências e Letras Don Domênico – FECLE procura acompanhar as 

inovações tecnológicas relacionadas com a seu missão institucional, para isso, são propostas as 

seguintes ações:  

 

• Acompanhamento das inovações tecnológicas;  

• Infraestrutura de comunicação (rede, telefonia);  

• Atendimento descentralizado em termos de infraestrutura de rede;  

• Competência em gerenciamento e segurança de rede;  

• Conexão de dados, à Internet de alta velocidade;  

• Alto índice de informatização no setor da administração e acadêmica;  

• Informatização da administração acadêmica;  

• Capacitação do corpo técnico na área de informática e no desenvolvimento de software para 

aplicações corporativas;  

• Acesso à rede para todo o corpo docente e praticamente todo o corpo discente.  

 

Em consonância com ações acima elencadas, projeta-se para os anos de vigência do presente 

Plano de Desenvolvimento Institucional a substituição dos Monitores nos laboratórios de 

informática 1 e 2, localizados no Campus I e a substituição do sistema acadêmico GEO para 

sistema Jacad possibilitando maior fluxo de informações acadêmicas e institucionais. 

A Faculdade de Educação Ciências e Letras Don Domênico – FECLE adota padrão de 

qualidade para sua estrutura física em que as salas de aula de aula e os espaços utilizados pelos 

alunos nas atividades pedagógicas proporciona condições de conforto para que alunos e 

professores possam usufruir das aulas adequadamente.  

 

8.4 RECURSOS TECNOLÓGICOS E DE AUDIO VISUAL 

As salas de aula estão munidas de projetores digitais (Datashow), quadro para escrituração de 

textos, tela de projeção e climatização sendo que a sala 21 do campus I e o auditório contam 
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com lousa digital e sistema de áudio. Os quadros abaixo apresenta a quantificação dos recursos 

tecnológicos e de áudio visual. 

 

Campus I 
Equipamento Quantidade 

Projetor Digital (Datashow)  36 
Caixa de Som   5 
Quadro   35 
Lousa digital  2 
Microfone  4 

 
Campus II 

Equipamento Quantidade 
Projetor Digital (Datashow)  8 
Caixa de Som   3 
Quadro Branco  8 

 

Os recursos audiovisuais e multimídia não instalados nas salas de aula ou no auditório estão 

disponíveis mediante prévio agendamento. 

 

8.5 PLANO DE PROMOÇÃO DE ACESSIBILIDADE E DE ATENDIMENTO A 

PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS OU COM MOBILIDADE 

REDUZIDA 

Em conformidade com a Lei nº 10.048/2000, de 8 de novembro de 2000, a Faculdade de 

Educação, Ciências e Letras Don Domênico – FECLE, elaborou um plano de promoção de 

acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. 

Segundo este Plano de Promoção de Acessibilidade, o atendimento prioritário compreende 

tratamento diferenciado e atendimento imediato às pessoas portadoras de deficiência ou com 

mobilidade reduzida.  

O tratamento diferenciado implementado pelo Plano de Promoção de Acessibilidade das 

Pessoas Portadoras de Deficiência ou com Mobilidade Reduzida da Faculdade de Educação, 

Ciências e Letras Don Domênico – FECLE inclui, dentre outros: 
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I - mobiliário de recepção e atendimento adaptado à altura e à condição física de 

pessoas em cadeira de rodas, conforme estabelecido nas normas técnicas de 

acessibilidade da ABNT; 

II - sinalização ambiental para orientação das pessoas portadoras de deficiência ou 

com mobilidade reduzida. 

III - divulgação, em lugar visível, do direito de atendimento prioritário das pessoas 

portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida; 

IV - admissão de entrada e permanência de cão-guia ou cão-guia de 

acompanhamento junto de pessoa portadora de deficiência;  

 

Para efeitos do Plano de Promoção de Acessibilidade das Pessoas Portadoras de Deficiência ou 

com Mobilidade Reduzida da Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don Domênico – 

FECLE, entende-se por imediato o atendimento prestado às pessoas portadoras de deficiência 

ou com mobilidade reduzida, antes de qualquer outra, depois de concluído o atendimento que 

estiver em andamento. 

 

8.5.1 Condições Gerais da Acessibilidade 

O Plano de Promoção da Acessibilidade das Pessoas Portadoras de Deficiência ou com 

Mobilidade Reduzida da Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don Domênico – FECLE, 

em consonância com o artigo 8º do Decreto 5.296/2004, de 2 de dezembro de 2004, considera: 

 

I - acessibilidade: condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou 

assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos 

serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e 

informação, por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida; 

II - barreiras: qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça o acesso, a 

liberdade de movimento, a circulação com segurança e a possibilidade de as pessoas 

se comunicarem ou terem acesso à informação, classificadas em: 

 

a) barreiras urbanísticas: as existentes nas vias públicas e nos espaços de uso 

público; 
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b) barreiras nas edificações: as existentes no entorno e interior das edificações 

de uso público e coletivo e no entorno e nas áreas internas de uso comum nas 

edificações de uso privado multifamiliar; 

c) barreiras nos transportes: as existentes nos serviços de transportes; e 

d) barreiras nas comunicações e informações: qualquer entrave ou obstáculo 

que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens por 

intermédio dos dispositivos, meios ou sistemas de comunicação, sejam ou não 

de massa, bem como aqueles que dificultem ou impossibilitem o acesso à 

informação; 

III - ajuda técnica: os produtos, instrumentos, equipamentos ou tecnologia adaptados 

ou especialmente projetados para melhorar a funcionalidade da pessoa portadora de 

deficiência ou com mobilidade reduzida, favorecendo a autonomia pessoal, total ou 

assistida; 

IV - edificações de uso coletivo: aquelas destinadas às atividades de natureza 

comercial, hoteleira, cultural, esportiva, financeira, turística, recreativa, social, 

religiosa, educacional, industrial e de saúde, inclusive as edificações de prestação 

de serviços de atividades da mesma natureza. 

 

Na promoção da acessibilidade, serão observadas as regras gerais previstas nos artigos 205, 206 

e 208 da Constituição Federal e no Decreto 5.296/2004, de 2 de dezembro de 2004, 

complementadas pelas Portaria MEC nº 3.284/2003, pela NBR 9050/2004, da ABNT, pela Lei 

n° 10.098/2000 e pelos Decretos n° 5.296/2004, n° 6.949/2009, n° 7.611/2011. 

O ordenamento interno da Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don Domênico – FECLE 

contém normas sobre o tratamento a ser dispensado a professores, alunos, servidores e 

empregados portadores de deficiência, com o objetivo de coibir e reprimir qualquer tipo de 

discriminação, bem como as respectivas sanções pelo descumprimento dessas normas. 

 

8.5.2 Alunos com Deficiências Físicas 

As instalações físicas da Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don Domênico – FECLE 

proporcionarão condições de acesso e utilização de todos os seus ambientes ou compartimentos 
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para pessoas com de deficiência física ou com mobilidade reduzida, atendendo os seguintes 

requisitos legais: 

 

a) Eliminação de barreiras arquitetônicas para circulação do acadêmico, permitindo 

o acesso aos espaços de utilização coletiva.  

b) Rampas e/ou elevadores, facilitando a circulação de cadeira de rodas. 

c) Adaptação de portas e banheiros com espaço suficiente para permitir o acesso de 

cadeiras de rodas. 

  

8.5.3 Alunos com Deficiência Auditiva 

Relativamente aos alunos portadores de deficiência auditiva, a Faculdade de Educação, 

Ciências e Letras Don Domênico – FECLE assume o compromisso formal, no caso de vir a ser 

solicitada e até que o aluno conclua seu curso, de:  

 

a) Providenciar, sempre que necessário intérprete de língua de sinais, língua 

portuguesa, especialmente quando da realização e revisão de provas, 

complementando a avaliação expressa em texto escrito ou quando este não tenha 

expressado o real conhecimento do acadêmico;  

b) Adotar flexibilidade na correção das provas escritas, valorizando o conteúdo 

semântico;  

 

8.5.4 Alunos com Deficiência Visual e com Visão Subnormais 

No que concerne aos alunos com deficiência visual e com visão subnormais a Faculdade de 

Educação, Ciências e Letras Don Domênico – FECLE trabalhará com prova ampliada e com 

ambientes adaptados com rampas e/ou elevadores. Além disso, assume o compromisso formal, 

no caso de vir a ser solicitada e até que o aluno conclua seu curso, de:  

 

a) Manter sala de apoio equipada com máquina de datilografia braile, impressora 

braile acoplada ao computador, sistema de síntese de voz, gravador e fotocopiadora 

que amplie textos, software de ampliação de tela, equipamento para ampliação de 
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textos para atendimento ao acadêmico com visão subnormal, lupas, réguas de 

leitura, scanner acoplado a um computador. 

b) Adotar um plano de aquisição gradual de acervo bibliográfico em braile e de fitas 

sonoras para uso didático.  

 

8.6 CRONOGRAMA DE EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA PARA O PERÍODO 

DE VIGÊNCIA DO PDI 

 
CRONOGRAMA DE EXPANSÃO 

Curso 
2014 2015 2016 2017 2018 

1º 
Sem 

2º 
Sem 

1º 
Sem 

2º 
Sem 

1º 
Sem 

2º 
Sem 

1º 
Sem 

2º 
Sem 

1º 
Sem 

2º 
Sem 

Sala de Aula 41 41 41 41 41 44 44 44 44 44 

Laboratório de Informática 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Computadores para Lab Informática 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

Computadores para Biblioteca 7 7 7 7 10 10 10 10 10 10 

Projetor Multimídia Todas as salas possuem projetor de multimídia 

Rede de Computador 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 

Biblioteca - Títulos 11610 11610 12771 12771 13154 13154 13417 13417 13686 13686 

Biblioteca - Exemplares 18052 18052 19857 19857 20453 20453 20862 20862 21279 21279 

 
 

9 AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO 

INSTITUCIONAL 

A autoavaliação da Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don Domênico - FECLE adota 

os critérios estabelecidos pelo SINAES, em consonância com a Lei n° 10.861 de 14 de abril de 

2004, que institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior SINAES em atenção 

ao artigo 9° da LDBEN/1996. 

A composição da CPA integra representantes de diversos segmentos da comunidade acadêmica 

e da sociedade civil, criada por ato do Administrador Educacional da FECLE e terá atuação 

autônoma em relação à Congregação e demais Órgãos Colegiados existentes. 

A função precípua da CPA é coordenar a autoavaliação Institucional da FECLE, desde a 

elaboração do método, passando pela sua implementação e pela sistematização dos resultados, 

até a redação do relatório final. Este relatório subsidia o planejamento administrativo-

pedagógico da Faculdade. 
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A Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don Domênico - FECLE, por meio da Comissão 

Própria de Avaliação, desenvolverá, sempre que necessário, projeto de avaliação baseado nas 

10 dimensões propostas pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES.  

Pelas disposições da Lei n. 10.861/04, a instituição busca apurar as informações relevantes 

sobre o desempenho institucional, proporcionando aos dirigentes da Faculdade de Educação, 

Ciências e Letras Don Domênico - FECLE oportunidades de análises referentes ao 

cumprimento da Missão e da Visão Institucional. 

A cada semestre em consonância aos processos de avaliação a CPA-FECLE desenvolverá junto 

à comunidade acadêmica um processo de sensibilização, com o objetivo de ressaltar a 

importância do processo avaliativo, contribuindo para a fidedignidade do processo de avaliação.  

 

9.1 PROCEDIMENTOS DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL  

As avaliações são realizadas anualmente, tendo como pressuposto a participação dos membros 

do Corpo Social da Instituição, destacando a contribuição relevante de acadêmicos e 

professores neste contexto.  

A Avaliação, com base nas prerrogativas propostas pelos instrumentos legais, tem por 

finalidade consolidar práticas de supervisão, regulação e avaliação da qualidade, buscando a 

melhoria da qualidade da educação, a orientação da expansão da sua oferta, o aumento 

permanente da eficácia institucional e efetividade acadêmica e social e, especialmente, a 

promoção do aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais da Instituição, por 

meio da valorização de sua missão pública, da promoção dos valores democráticos, do respeito 

à diferença e à diversidade, da afirmação da autonomia e da identidade institucional. 

A Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don Domênico - FECLE, considerando a 

compreensão da avaliação, busca consolidar a identidade institucional, posicionando-se frente 

às expectativas de seu corpo social. Para isso são realizadas avaliações semestrais, distribuídas 

no ciclo avaliativo e que ocorrem sob as seguintes bases:  

 

a) O aluno avalia a infraestrutura. 

b) O aluno avalia as coordenações de cursos e os setores de apoio;  

c) O colaborador avalia a Instituição.  

d) A sociedade avalia a Instituição. 
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e) O aluno avalia os professores e o curso 

 

Desde a concepção da avaliação na Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don Domênico 

- FECLE, a CPA efetuou as avaliações internas inerentes as prerrogativas do SINAES, onde a 

Comissão destaca as 10 dimensões previstas no próprio SINAES, a seguir: 

 

• Dimensão 1: A Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional. 

• Dimensão 2: A política para o ensino, a iniciação científica, a pós-graduação, a extensão, a 

produção acadêmica, as bolsas de iniciação científica, de monitoria e demais. 

• Dimensão 3: A responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no que se 

refere a sua contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento econômico e 

social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio 

cultural. 

• Dimensão 4: A comunicação com a Sociedade. 

• Dimensão 5: As políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo técnico-

administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições de 

trabalho. 

• Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição, especialmente funcionamento e 

representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia na relação com a 

mantenedora, e a participação dos segmentos da comunidade universitária nos processos 

decisórios. 

• Dimensão 7: Infraestrutura física, especialmente a de ensino e de iniciação científica, 

biblioteca, recursos de informação e comunicação. 

• Dimensão 8: O planejamento e avaliação, especialmente os processos, resultados e eficácia 

da autoavaliação institucional. 

• Dimensão 9: As políticas de atendimento aos estudantes. 

• Dimensão 10: Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da continuidade 

dos compromissos na oferta da educação superior. 
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O instrumento da avaliação no âmbito da Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don 

Domênico – FECLE está organizado em cinco eixos, contemplando as dez dimensões do 

SINAES. Desta forma, tem-se:  

 

Eixo 1 – Planejamento e Avaliação Institucional: considera a dimensão 8, Planejamento e 

Avaliação do SINAES.  

Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional: contempla as dimensões 1 Missão e Plano de 

Desenvolvimento Institucional e 3 Responsabilidade Social da Instituição do SINAES.  

Eixo 3 – Políticas Acadêmicas: abrange as dimensões 2 Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a 

Extensão, 4 Comunicação com a Sociedade e 9 Políticas de Atendimento aos Discentes 

do SINAES.  

Eixo 4 – Políticas de Gestão: compreende as dimensões 5 Políticas de Pessoal, 6 Organização 

e Gestão da Instituição e 10 Sustentabilidade Financeira do SINAES.  

Eixo 5 – Infraestrutura Física: corresponde à dimensão 7 Infraestrutura Física do SINAES. 

 

De modo constante e periódico a CPA emite relatórios, como sugestão de ações a serem 

desenvolvidas pelos órgãos da Instituição, com base nos seguintes processos:  

• Autoavaliação institucional;  

• Autoavaliação dos cursos da IES;  

• Avaliação institucional externa, conduzida pelo INEP;  

• Avaliação de cursos, conduzidas pelo INEP;  

• ENADE.  

 

9.2 FASES DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL  

A CPA da Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don Domênico – FECLE adota as 

seguintes fases inerentes à implementação da autoavaliação:  

 

• Sensibilização;  

• Diagnóstico;  

• Avaliação interna;  

• Relatório final;  
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• Divulgação;  

• Balanço crítico: consolidação; e  

• Avaliação externa (Avaliação Institucional) competência do MEC.  

 

A escolha das dimensões e a definição de indicadores resultam na combinação de metodologias 

existentes e na elaboração de novos indicadores necessários. São indicadores quantitativos e 

qualitativos utilizados para diagnosticar, descrever, interpretar e avaliar a realidade de cada 

setor, seus pontos fortes e fracos, possibilitando a elaboração do Relatório Global da 

Autoavaliação Institucional (REGAI) a ser adotado em 2016.  

 

9.2.1 Sensibilização 

A sensibilização para a importância da avaliação institucional é realizada através de campanhas 

de divulgação das atividades da CPA.  

Para que a sensibilização ocorra e o processo avaliativo fique claro para todos, a Comissão de 

Avaliação deve elaborar um esquema que garanta a transparência do processo, a informação 

clara e fidedigna e as orientações necessárias aos responsáveis diretos pelas ações.  

 

9.2.2 Diagnóstico 

O diagnóstico consiste na sondagem do ambiente interno para conhecer a instituição. O 

processo de reflexão, desencadeado pela avaliação, tem como consequência levar a Instituição 

a assumir a responsabilidade efetiva da gestão política e da gestão acadêmica e científica. 

 

9.2.3 Avaliação Interna 

A avaliação interna visa o aperfeiçoamento, a melhoria da qualidade do funcionamento da 

instituição, de suas atividades, das ações desenvolvidas por todos os sujeitos, em todos os 

processos de ensino, de extensão e de gestão. 

 

9.2.4 Relatório Final  

O relatório final da avaliação interna expressa os resultados do diagnóstico realizado através da 

análise das dimensões e dos instrumentos de pesquisa aplicados junto à comunidade acadêmica. 

Ao incorporar os resultados das avaliações dos cursos e do Exame Nacional de Desempenho 
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dos Estudantes – ENADE está pronto para discussão com a comunidade acadêmica e a 

sociedade, além de ser colocado à disposição de especialistas da avaliação externa promovida 

pelo Ministério da Educação.  

Tecerá uma análise, além de apresentar sugestões para ações de natureza administrativa, 

política, pedagógica e técnico-científica a serem implementadas no âmbito da Faculdade de 

Educação, Ciências e Letras Don Domênico – FECLE.  

 

9.2.5 Divulgação  

A divulgação dos resultados da avaliação institucional visa a apresentação pública e a discussão 

dos resultados alcançados nas etapas anteriores. Atualmente os resultados da avaliação interna 

são divulgados no sítio da Instituição. Entretanto, a partir de 2016 serão utilizados meios, tais 

como: Cartazes, murais, sítio da instituição e sistema acadêmico.  

A divulgação propicia, ainda, oportunidades para que as ações concretas oriundas dos 

resultados do processo avaliativo sejam tornadas públicas à comunidade interna.  

 

9.2.6 Balanço Crítico: Consolidação  

Ao final do processo de autoavaliação, é necessária uma reflexão sobre o mesmo, visando a sua 

continuidade. Assim, uma análise das estratégias utilizadas, das dificuldades e dos avanços 

apresentados permitirá planejar ações futuras. Deste modo, o processo de autoavaliação 

proporciona não só o autoconhecimento institucional, o que em si é de grande valor para a 

instituição, como será um balizador da avaliação externa, prevista no SINAES como a próxima 

etapa da Avaliação Institucional.  

 

9.3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL  

No que se refere aos procedimentos metodológicos, a autoavaliação da Faculdade de 

Educação, Ciências e Letras Don Domênico – FECLE segue as orientações da Comissão 

Nacional da Educação Superior (CONAES). Sendo que a autoavaliação é realizada em duas 

instâncias: 

 

I. A avaliação pela comunidade acadêmica, a ser feita, segundo os mesmos critérios 

estabelecidos pelo SINAES para a avaliação institucional externa das IES; 
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II. A avaliação pela sociedade, a ser feita como pesquisa de campo, em que serão 

personagens as pessoas físicas e jurídicas que, direta ou indiretamente, relacionam-se ou 

usufruem a existência da Faculdade. 

 

Em cada uma dessas instâncias serão abordados os aspectos indicados nas dimensões 

estabelecidas pelo SINAES para a avaliação das condições de ensino dos cursos oferecidos e 

para a avaliação institucional das Instituições da Educação Superior, sendo objetos da 

autoavaliação: 

 

a) o projeto pedagógico (enfocando o ensino, a pesquisa, a extensão, a pós-graduação e 

sua inter-relação com a sociedade); 

b) a infraestrutura (instalações e serviços), os recursos humanos (o corpo docente, o corpo 

discente e o corpo técnico administrativo) e os equipamentos e materiais disponíveis 

(enfocando os aspectos quantitativos e qualitativos); 

c) a gestão administrativa (enfocando as sistemáticas adotadas nos procedimentos 

acadêmicos). 

d) o Plano de Desenvolvimento Institucional 

 

9.3.1 Metodologia para a Avaliação pela Comunidade Acadêmica 

A avaliação da Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don Domênico - FECLE pela sua 

comunidade acadêmica será precedida de um período de amplo esclarecimento à sua 

comunidade acadêmica, também entendido como período de sensibilização, que deverá servir 

de orientação e estímulo à participação de cada aluno, professor ou funcionário na realização 

deste processo. 

Após o período de sensibilização, será disponibilizado no sítio da Instituição o formulário 

eletrônico para preenchimento pela comunidade acadêmica. 

A avaliação pela sua comunidade acadêmica será realizada conforme a sistemática e os 

instrumentos a serem estabelecidos pela CPA, levando-se em consideração as dimensões 

estabelecidas no SINAES. 

Com base nos relatórios obtidos será elaborado pela CPA o Relatório da Avaliação da 

Faculdade pela Comunidade Acadêmica. 
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9.3.2 Metodologia para a Avaliação pela Sociedade 

Similarmente aos procedimentos preliminares aqui previstos para a avaliação da faculdade pela 

sua comunidade acadêmica, haverá um período de sensibilização da sociedade, objetivando a 

eficácia da sua participação nesse processo avaliativo. 

A avaliação da Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don Domênico - FECLE pela 

sociedade em que se insere será realizada mediante formulário eletrônico disponibilizado no 

sítio da Faculdade. 

Encerrada a avaliação, um relatório específico será elaborado, contendo a análise qualitativa e 

quantitativa das respostas ali obtidas. 

Com base nos relatórios será elaborado pela CPA o Relatório da Avaliação da Faculdade pela 

Sociedade. 

 

9.3.3 Finalização do Processo 

Com base no relatório das três instâncias da autoavaliação da Faculdade, já mencionados, será 

elaborado o Relatório Global da Autoavaliação Institucional (REGAI), a ser validado pela CPA 

e encaminhado à Direção da Faculdade para a homologação e posteriormente será encaminhado 

ao INEP, no do prazo estabelecido pela CONAES. 

 

9.3.4 Dimensões Institucionais 

A avaliação da Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don Domênico - FECLE tem por 

objetivo identificar o seu perfil e o significado de sua atuação, por meio de suas atividades, 

cursos, programas, projetos e setores, considerando as diferentes dimensões institucionais.  

No processo de avaliação da Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don Domênico - 

FECLE são obrigatoriamente consideradas as dimensões institucionais estabelecidas pelo artigo 

3º da Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004:  

A prática da avaliação proposta pela CPA da Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don 

Domênico - FECLE considera os seguintes focos de atuação denominados a seguir como 

dimensões em conformidade com as diretrizes constantes do SINAES: 

DIMENSÃO 1 - Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 
VARIÁVEIS DO NÚCLEO BÁSICO COMUM 

 
SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO/EVIDÊNCIA 
DOCUMENTAL 
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* Finalidades, objetivos e compromissos da 
instituição, explicitados em documentos oficiais. 
 

Análise documental: Plano de Desenvolvimento 
Institucional da FECLE.  

* Concretização das práticas pedagógicas e 
administrativas e suas relações com os objetivos da 
instituição, identificando resultados, dificuldades, 
carências, possibilidades e potencialidades. 
 

Análise documental: Acompanhamento do 
cumprimento do Plano de Desenvolvimento 
Institucional.  

* Características básicas do PDI e suas relações com 
o contexto social e econômico em que a instituição 
está inserida 
 

Análise documental: Plano de Desenvolvimento 
Institucional da FECLE e Projetos Pedagógicos dos 
Cursos. 
 

* Existência de formulação explícita e clara dos 
objetivos e finalidades da instituição 
 

Análise documental: Plano de Desenvolvimento 
Institucional da FECLE 
 

* Existência de coerência entre as ações e práticas 
realizadas na instituição e os propósitos formulados 
no PDI 
 

Análise documental: Plano de Desenvolvimento 
Institucional da FECLE e Projetos Pedagógicos dos 
Cursos. 
 

* Existência de mecanismos para comprovar a 
realização efetiva, modificação e revisão do PDI, 
incluindo a participação dos dirigentes, docentes, 
técnicos administrativos e órgãos colegiados. 
 

Análise documental: Acompanhamento do 
cumprimento do Plano de Desenvolvimento 
Institucional. 

* Perfil esperado dos egressos 
 

Análise documental: Projetos pedagógicos dos 
cursos de graduação 
 

 
DIMENSÃO 2 - Política de ensino de graduação e pós-graduação e extensão e 
respectivas normas de operacionalização, incluídos os procedimentos para estímulo 
à produção acadêmica, as bolsas de pesquisa, de monitoria e demais modalidades. 
VARIÁVEIS DO NÚCLEO BÁSICO COMUM 
DA GRADUAÇÃO 

SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO/EVIDÊNCIA 
DOCUMENTAL 

* Concepção do currículo e organização didático-
pedagógica (métodos, metodologias, planos de 
ensino e de aprendizagem e avaliação da 
aprendizagem) de acordo com os fins da instituição, 
as diretrizes curriculares e a inovação da área. 

Análise documental: Plano de Desenvolvimento 
Institucional da FECLE e Projetos Pedagógicos dos 
Cursos. 
 

* Práticas pedagógicas, considerando a relação 
entre a transmissão de informações e utilização de 
processos participativos de construção do 
conhecimento. 

Avaliação do professor pelo aluno 
 

* Pertinência dos currículos (concepção e prática), 
tendo em vista os objetivos institucionais, as 
demandas sociais (científicas, econômicas, culturais 
etc.) e as necessidades individuais. 

Análise documental: Avaliação dos projetos 
pedagógicos dos cursos 
 

* Práticas institucionais que estimulam a melhoria 
do ensino, a formação docente, o apoio ao 
estudante, a interdisciplinaridade, as inovações 
didático-pedagógicas e o uso das novas tecnologias 
no ensino. 
 

Avaliação das Políticas e Práticas Institucionais de 
Gestão de Pessoas; Avaliação da qualidade do 
ensino. 
 

VARIÁVEIS DO NÚCLEO BÁSICO COMUM 
PÓS-GRADUAÇÃO 

SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO/EVIDÊNCIA 
DOCUMENTAL 
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* Políticas institucionais para a criação, expansão e 
manutenção da pós-graduação lato sensu. 
 

Análise documental: Plano de Desenvolvimento 
Institucional. 
 

* Política de melhoria da qualidade da pós   
graduação. 
 

Análise documental e Avaliação da qualidade do 
ensino pelo aluno. 
 

* Integração entre graduação e pós-graduação 
 

Análise documental. 
 

* Existência de um órgão institucional responsável 
pela coordenação das atividades e da política de 
pós-graduação na IES 

Análise documental: Plano de Desenvolvimento 
Institucional e portaria de nomeação da 
coordenadora de pós-graduação  

* Desenvolvimento de cursos de pós-graduação lato 
sensu. 

Análise documental: Projetos dos cursos de pós-
graduação 

 
DIMENSÃO 3 - Responsabilidade social da instituição, considerada especialmente 
no que se refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento 
econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção 
artística e do patrimônio cultural. 
VARIÁVEIS DO NÚCLEO BÁSICO COMUM 
 

SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO/EVIDÊNCIA 
DOCUMENTAL 

* Importância social das ações e impacto das 
atividades científicas, técnicas e culturais, para o 
desenvolvimento regional e nacional.  

Análise documental: Avaliação de impacto social, 
responsabilidade pública e cidadania. 
 

* Natureza das relações com o setor público, com o 
setor produtivo e com o mercado de trabalho e com 
instituições sociais, culturais e educativas de todos 
os níveis.  

Análise documental: Avaliação de impacto social, 
responsabilidade pública e cidadania. 
 

* Realização de ações voltadas ao desenvolvimento 
da democracia, promoção da cidadania, de atenção 
a setores sociais excluídos, políticas de ação 
afirmativa. 
 

Análise documental: Avaliação de impacto social, 
responsabilidade pública e cidadania. 
 

* Existência de atividades institucionais em 
interação com o meio social 
 

Análise documental. 
 

* Existência de políticas institucionais de inclusão 
de estudantes em situação econômica desfavorável. 

Análise documental: PDI. 
 

 
 
DIMENSÃO 4 - Comunicação com a sociedade 
VARIÁVEIS DO NÚCLEO BÁSICO COMUM 
 

SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO/EVIDÊNCIA 
DOCUMENTAL 

* Adoção de estratégias, recursos e qualidade da 
comunicação interna e externa.  

Análise documental e mecanismos de comunicação 
interna e externa. 

* Desenvolvimento da imagem pública da 
instituição nos meios de comunicação social 

Avaliação de mecanismos de comunicação interna e 
externa 

*Meios de comunicação utilizados. Análise documental. 
* Frequência e canais de comunicação Utilizados.  Quadros de avisos; rede interna de computadores; 

página internet; reuniões com gestores, editais, 
manuais de circulação interna, etc. 

Serviço de Ouvidoria Interna. Análise documental. 
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DIMENSÃO 5. As políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo 
técnico-administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas 
condições de trabalho 
VARIÁVEIS DO NÚCLEO BÁSICO COMUM 
 

SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO/EVIDÊNCIA 
DOCUMENTAL 

* Existência de políticas institucionais de 
qualificação do corpo docente. 

Análise documental: Plano de Desenvolvimento 
Institucional. 

* Existência de políticas institucionais de 
qualificação do corpo técnico-administrativo e 
operacional. 

Análise documental: Plano de Desenvolvimento 
Institucional. 

* Práticas institucionais que estimulam a formação 
docente. 

Análise documental: Plano de Desenvolvimento 
Institucional. 

Requisitos de titulação Análise documental: Plano de Desenvolvimento 
Institucional e Plano de Carreira Docente; 
Plano de Cargos e Salários 

Critérios de seleção e contratação de pessoal Análise documental: Plano de Desenvolvimento 
Institucional. 

Plano de carreira e regime de trabalho Análise documental: Plano de Desenvolvimento 
Institucional. E Plano de Carreira Docente. 

 
 
DIMENSÃO 6 - Organização e gestão da instituição, especialmente o funcionamento 
e representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia na relação com 
a mantenedora, e a participação dos segmentos da comunidade universitária nos 
processos decisórios. 
VARIÁVEIS DO NÚCLEO BÁSICO COMUM 
 

SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO/EVIDÊNCIA 
DOCUMENTAL 

Objetivos e metas específicos para planejamento e 
gestão institucional 

Análise documental: Plano de Desenvolvimento 
Institucional. 

Atribuições e competências dos órgãos colegiados.  Análise documental: Plano de Desenvolvimento 
Institucional e Regimento da faculdade. 

Organização administrativa. Análise documental: Plano de Desenvolvimento 
Institucional e Regimento da faculdade. 

Órgãos de apoio às atividades acadêmicas  Análise documental: Plano de Desenvolvimento 
Institucional e Regimento da faculdade. 

Estrutura da gestão institucional. 
 

Análise documental: Plano de Desenvolvimento 
Institucional e Regimento da faculdade. 

Autonomia da IES em relação à mantenedora Análise documental: Plano de Desenvolvimento 
Institucional; Avaliação das Políticas e Práticas 
Institucionais de Gestão Institucional. 

Funcionamento dos órgãos colegiados.  Análise documental: verificar o cumprimento dos 
dispositivos regimentais e estatutários de órgãos 
colegiados, no que tange à: 
- sua atuação efetiva; 
- sua composição e atribuições; 
- critérios de indicação e recondução de seus 
membros; 
- periodicidade de reuniões. 

Representatividade nos órgãos colegiados. Análise documental: Quando existem critérios 
definidos sobre a participação de docentes, discentes 
e/ou funcionários nos órgãos colegiados. 
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Relações e parcerias com a comunidade, instituições 
e empresas. 

Análise documental: Plano de Desenvolvimento 
Institucional; Avaliação das Políticas e Práticas 
Institucionais de Gestão Institucional. 

 
 
DIMENSÃO 7 Infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, 
biblioteca, recursos de informação e comunicação. 
VARIÁVEIS DO NÚCLEO BÁSICO COMUM 
 

SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO/EVIDÊNCIA 
DOCUMENTAL 

Instalações Gerais 
 

Análise documental: Plano de Desenvolvimento 
Institucional; Avaliação das Políticas e Práticas 
Institucionais de Gestão Institucional. 

Biblioteca 
 

Plano de Desenvolvimento Institucional; 
Avaliação das Políticas e Práticas Institucionais de 
Gestão Institucional. 

Laboratórios e Instalações Específicas 
 

Plano de Desenvolvimento Institucional; 
Avaliação das Políticas e Práticas Institucionais de 
Gestão Institucional. 

Instalações para o ensino 
 

Verificação in loco especialmente salas para o 
ensino de graduação e pós graduação que atendem 
aos adequados requisitos de dimensão para o 
número de usuários, acústica, iluminação, 
ventilação, mobiliário e limpeza.  

Instalações para coordenação/departamentos e 
docentes 
 

Verificação in loco especialmente instalações para 
coordenadores de cursos e para os docentes de 
graduação e pós-graduação, como salas de 
professores, salas de reuniões, gabinetes individuais 
de trabalho para coordenadores e professores em 
regime de tempo integral e que atendem aos 
adequados requisitos de dimensão para o número de 
usuários, acústica, iluminação, ventilação, 
mobiliário e limpeza. 

Instalações administrativas 
 

Verificação in loco especialmente se a Instituição 
conta com instalações adequadas ao pleno 
desenvolvimento das atividades administrativas 
como Secretaria, Direção, Salas de Reuniões e 
outros espaços de atendimento ao corpo social e que 
atendem aos requisitos de adequada dimensão para 
o número de usuários, de acústica, de iluminação, de 
ventilação, de mobiliário e de limpeza. 

Condições de acesso para portadores de 
necessidades especiais 
 

Verificação da acessibilidade como rampas com 
inclinação adequada, ou elevadores com espaço 
suficiente para cadeiras de rodas, instalações 
sanitárias apropriadas, de acordo com as exigências 
legais. 

Infraestrutura de segurança 
 

Verificação in loco especialmente se instituição 
conta com infraestrutura de segurança pessoal, 
patrimonial e de prevenção de incêndio e de 
acidentes de trabalho. 

Instalações sanitárias 
 

Verificação in loco especialmente se instituição 
conta com instalações sanitárias em número 
suficiente para atendimento do corpo social e que 
atendem aos requisitos de limpeza e desinfecção e 
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providos de materiais essenciais para higiene 
pessoal. 

Outras instalações 
 

De alimentação e de lazer e outras instalações 
(quando for o caso), para o desenvolvimento de suas 
atividades e que atendem aos requisitos adequados 
de dimensão para o número de usuários, de acústica, 
de iluminação, de ventilação, de mobiliário e 
limpeza. 

Acesso a equipamentos de informática pelos 
docentes 
 

Verificação in loco se existem nos espaços 
destinados aos coordenadores e professores, 
equipamentos de informática devidamente 
atualizados, com acesso à internet, em número 
suficiente ao pleno desenvolvimento de suas 
atividades. 

Acesso a equipamentos de informática pelos alunos 
 

Verificação in loco quanto à existência na IES de 
laboratórios destinados aos alunos com 
equipamentos de informática devidamente 
atualizados, com acesso à internet, em número 
suficiente ao pleno desenvolvimento de suas 
atividades.  

Recursos audiovisuais e multimídia 
 

Verificação in loco se a instituição conta com 
recursos audiovisuais e de multimídia, em número 
suficiente para atender as necessidades dos docentes 
no desenvolvimento de suas atividades. 

Existência de rede de comunicação (Internet e 
Intranet) 
 

Verificação in loco se existe na IES rede de 
comunicação (Internet e Intranet) com porte 
compatível com as dimensões do corpo social e as 
atividades administrativas e acadêmicas 
desenvolvidas na instituição. 

Manutenção e conservação das instalações físicas 
 

Verificação in loco e análise documental se existe na 
IES serviço próprio e/ou terceirizado para a 
constante manutenção e conservação das instalações 
físicas.  

Manutenção e conservação dos equipamentos 
 

Verificação in loco e análise documental se na IES 
serviço próprio e/ou terceirizado para a constante 
manutenção e conservação dos equipamentos. 

Apoio logístico para as atividades acadêmicas 
 

Verificação in loco e análise documental se existe na 
IES serviço de apoio logístico para o pleno 
desenvolvimento das atividades acadêmicas tais 
como: 
• reserva e distribuição de equipamentos de 
informática, audiovisuais e multimídia; 
• organização e reprodução de materiais didáticos; 

Instalações para o acervo da Biblioteca 
 

Verificação in loco e análise documental se as 
instalações para o acervo da biblioteca atendem aos 
seguintes requisitos: 
• condições de armazenagem de modo a assegurar a 
boa conservação do acervo; 
• mobiliário e equipamentos adequados; 
• condições de acesso por meio de catálogos 
informatizados disponíveis para o público, 
permitindo a consulta por, no mínimo, autor, título e 
assunto. 

Instalações para estudos individuais 
 

Verificação in loco e análise documental se a 
biblioteca conta com espaço e mobiliário adequados 
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aos estudos individuais e que atendem totalmente às 
necessidades dos alunos e professores. 

Instalações para estudos em grupo 
 

Verificação in loco se a biblioteca conta com 
espaços isolados acusticamente e mobiliário 
adequado para estudo em grupo e que atendem 
totalmente às necessidades dos alunos e professores. 

Políticas Institucionais de aquisição, expansão e 
atualização do acervo e formas de sua 
operacionalização.  
 

Verificação in loco e análise documental se existem 
na IES políticas implementadas para aquisição, 
conservação e atualização do acervo e que detalhem 
claramente, entre outros, os seguintes elementos: 
• critérios definidos para a aquisição e conservação 
do acervo (livros, periódicos, multimeios); 
• indicadores para tomada de decisão, considerando 
a proposta pedagógica dos cursos e as prioridades 
para as bibliografias básicas e complementares; 
• sistemática regular de aquisição; 
• formas de sua operacionalização. 

Serviços de acesso ao acervo 
 

Verificação in loco e análise documental se a 
biblioteca torna disponível: 
• serviço de empréstimo domiciliar para itens do 
acervo, ainda que com distinções entre tipos de 
material e categorias de usuários, sendo obrigatória 
a possibilidade de empréstimo de livros, aceitando-
se restrições a certos títulos, de forma justificada; 
• acesso a serviço de cópia de documentos 
internamente na instituição (ainda que não no 
espaço físico da biblioteca); 
• existência de serviço de empréstimo entre 
bibliotecas; 
• oferta de serviço de comutação bibliográfica no 
país e no exterior; 
• existência de serviço de consulta a bases de dados 
disponíveis diretamente na instituição, ou via acesso 
remoto a recursos de outras instituições. 

Recursos Humanos 
 

Verificação in loco e análise documental se os 
responsáveis pela biblioteca têm curso de 
biblioteconomia e os auxiliares técnicos têm, no 
mínimo, ensino médio, em número compatível com 
o número de usuários.  

 
DIMENSÃO 8 Planejamento e avaliação, especialmente em relação aos processos, 
resultados e eficácia da autoavaliação institucional. 
VARIÁVEIS DO NÚCLEO BÁSICO COMUM 
 

SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO/EVIDÊNCIA 
DOCUMENTAL 

Atuação da CPA 
 

Quando a CPA, constituída de acordo com as 
exigências legais, cumpre efetivamente suas 
atribuições de: 
• conduzir o processo de autoavaliação, organizando 
os procedimentos de avaliação interna e externa, de 
acordo com os princípios estabelecidos pela 
instituição; 
• promover seu trabalho avaliativo em interação com 
os diversos segmentos do corpo social; 
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• produzir os relatórios da autoavaliação, 
compartilhando-os com o corpo social; 
• fornecer subsídios para o ajuste das ações 
acadêmico-administrativas. 
• organizar e acompanhar a prestação de 
informações solicitadas pelo INEP. 

Programa de autoavaliação 
 

Quando existe na IES um Programa Institucional de 
Avaliação, elaborado em função da missão da IES 
no contexto local, regional e nacional, respeitando 
sua identidade institucional em seu permanente 
dinamismo e que: 
• defina a metodologia que orienta as diferentes 
etapas do processo; 
• contemple, além da avaliação interna, uma 
avaliação externa conduzida por comissões 
constituídas por especialistas, ex-alunos e 
associações profissionais representantes da 
sociedade civil; 
• conte com instrumentos avaliativos que consigam 
captar suas diversidades, permitindo a obtenção da 
melhor informação possível dentro dos limites de 
cada situação; 
• considere os princípios da globalidade, 
legitimidade, avaliação participativa, coletiva, 
crítica, livre de ameaças e transformadora da 
instituição e dos sujeitos envolvidos; 
• torne públicas as interpretações oriundas do 
processo avaliativo, apresentando com clareza seus 
parâmetros, critérios e padrões de referência; 
• seja entendida como um processo permanente, e 
como tal utilizada como um instrumento para 
identificar problemas, para promover melhorias nas 
fragilidades detectadas e para introduzir as 
mudanças que significam uma melhoria imediata da 
qualidade da educação na instituição. 
• contenha a previsão periódica de meta-avaliação.  

Abrangência do Projeto de autoavaliação 
 

Quando o projeto de autoavaliação da IES 
contempla:  
• aspectos quantitativos e qualitativos; 
• atividades acadêmicas e administrativas; 
• dimensões do ensino, da pesquisa, da extensão e 
da gestão.  

Participação do Corpo Social 
 

Quando é possível verificar a participação regular e 
sistemática de professores, alunos e funcionários 
técnico administrativos, em todas as etapas do 
processo de autoavaliação da IES juntamente com a 
CPA, ou seja, da elaboração do projeto, sua 
implementação e discussão dos seus resultados. 
 

Divulgação e análise dos resultados 
 

Quando os resultados da autoavaliação das 
dimensões avaliadas são compartilhadas com o 
corpo social da IES, através de: 
• gráficos, relatórios, cartazes, vídeos, jornais, 
boletins internos, intranet, internet; 
• seminários e outros eventos congêneres. 
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Ações acadêmico-administrativas em função dos 
resultados da autoavaliação 
 

Quando são sistematicamente incorporados os 
resultados da autoavaliação no desenvolvimento ou 
reordenação das ações acadêmico-administrativas 
voltadas para o desenvolvimento institucional.  

 
 
DIMENSÃO 9 - Políticas de atendimento aos estudantes 
VARIÁVEIS DO NÚCLEO BÁSICO COMUM 
 

SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO/EVIDÊNCIA 
DOCUMENTAL 

Facilidade de acesso aos dados e registros 
acadêmicos 
 

Quando o aluno consegue acesso ágil no sistema de 
registro acadêmico para efetivação das matrículas, 
transferência de turma e de turno, provas 
substitutivas (quando for o caso), trancamento de 
matrículas e retorno, solicitação de informações e 
requerimento de documentos estudantis, bem como 
acesso ao manual do aluno e ao projeto pedagógico 
do curso. 

Apoio à participação em eventos 
 

Quando existe apoio institucional à participação 
dos alunos em eventos, caracterizado por: 

• funcionamento sistemático, permanente e efetivo; 
• critérios definidos para a participação em eventos 
científicos e acadêmicos locais, regionais, nacionais 
e estrangeiros; 
• formas de sua operacionalização. 

Bolsas de desenvolvimento acadêmico 
 

Quando existem mecanismos sistemáticos de 
remuneração mensal conferida ao aluno, com o 
objetivo de promover seu desenvolvimento 
acadêmico, integrando-o, sob a orientação de um 
professor, às atividades de ensino, pesquisa ou 
iniciação científica e extensão: 
• monitoria; 
• bolsa de pesquisa ou de iniciação científica; 
• bolsa de extensão. 

Meios de divulgação de trabalhos e produção 
discente. 

 

Quando existem na IES mecanismos definidos para 
difundir a produção científica/tecnológica dos 
discentes: 
• Revistas e Jornais Acadêmicos que possuam 
espaço para a publicação discente; 
• realização sistemática de Seminários e outros 
eventos científicos com espaço para a apresentação 
da produção discente. 

 
 
DIMENSÃO 10 - Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da 
continuidade dos compromissos na oferta da educação superior. 
VARIÁVEIS DO NÚCLEO BÁSICO COMUM 
 

SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO/EVIDÊNCIA 
DOCUMENTAL 

Planejamento econômico-financeiro Quando existe na IES planejamento econômico 
financeiro elaborado a partir: 
a) desempenho econômico-financeiro da Faculdade 
nos cinco últimos anos; 
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b) análise do comportamento da inflação nos cinco 
últimos anos; 
c) análise dos preços dos serviços educacionais nas 
IES da região metropolitana; 
d) levantamento dos custos operacionais e dos 
investimentos necessários ao cumprimento do plano 
de ampliação, melhoria e consolidação do ensino 
(cursos tecnológicos, graduação e pós-graduação) 
da pesquisa e da extensão. 

Condições de Financiamento da Instituição Análise documental: Plano de Desenvolvimento 
Institucional; Avaliação das Políticas e Práticas 
Institucionais de Gestão Financeira Institucional. 

Demonstração da Sustentabilidade Financeira Análise documental: Plano de Desenvolvimento 
Institucional; Avaliação das Políticas e Práticas 
Institucionais de Gestão Financeira Institucional. 

Plano de Investimento Análise documental: Plano de Desenvolvimento 
Institucional; Avaliação das Políticas e Práticas 
Institucionais de Gestão Financeira Institucional. 

Responsabilidade Social Institucional 
 

Quando existem na IES políticas implementadas 
que estabeleçam o compromisso com a 
responsabilidade social no desenvolvimento das 
suas atividades, o que pode ser constatado através 
de: 
- impactos das atividades da IES, tanto no ambiente 
interno como no externo; 
- responsabilidade quanto à qualidade da formação 
dos seus alunos e dos serviços prestados; 
- promoção de valores éticos; 
- promoção de programas de incentivo, 
aprimoramento e qualidade de vida de seus 
colaboradores; 
- estabelecimento de parcerias com ONGs e 
instituições públicas. 

 

No seu conjunto, este processo possibilitará a construção de um Diagnóstico Institucional com 

a finalidade de subsidiar tomadas de decisão e implementar ações com vistas ao aprimoramento 

da gestão acadêmico administrativa, bem como alcançar os objetivos e metas institucionais 

estabelecidas e documentadas. 

 

9.4 ATUAÇÃO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA 

A coordenação e a execução da Avaliação na Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don 

Domênico - FECLE ficarão sob a responsabilidade da Comissão Própria de Avaliação - CPA, 

designada pela Direção Geral da Faculdade e devidamente comunicada ao Ministério de 

Educação de acordo com a legislação vigente. 
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À Comissão Própria de Avaliação, observada a legislação pertinente, compete, nos termos do 

art. 2º do Regimento Geral da CPA: 

 

I. Conduzir os processos de avaliação interna; 

II. Sistematizar e prestar informações relativas ao AVALIES (Avaliação das 

Instituições de Educação Superior) solicitadas pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), no âmbito do SINAES; 

III. Constituir subcomissões de avaliação; 

IV. Elaborar e analisar relatórios e pareceres e encaminhar ás instâncias 

competentes; 

V. Desenvolver estudos e análises visando o fornecimento de subsídios para a 

fixação, aperfeiçoamento e modificação da política de avaliação institucional; e 

VI. Propor projetos, programas e ações que proporcionem a melhoria do processo 

avaliativo institucional. 

 

O processo de autoavaliação, sob a responsabilidade da CPA, poderá ser desenvolvido através 

de amostragens probabilísticas simples, por conglomerados, e ainda amostragens não 

probabilísticas, a depender das características específicas de cada fase da avaliação. 

No que se refere às técnicas de coleta de dados, poderão ser utilizados a aplicação de 

questionários, a realização de entrevistas, considerando cada etapa de avaliação e suas 

respectivas peculiaridades. 

A análise dos dados irá gerar relatórios do desempenho institucional, indicando potencialidades, 

limitações, alternativas de solução e recomendações acerca de mudanças e inovações a serem 

implementadas na Instituição, sejam relativas às atividade-meio, sejam correspondentes às 

atividades fim da Instituição. 

 

9.5 PRINCÍPIOS NORTEADORES DA AUTOAVALIAÇÃO 

A Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don Domênico - FECLE, fiel à sua Missão 

considera alguns princípios norteadores no Programa de autoavaliação a serem desenvolvidos. 

Estes princípios estão devidamente de acordo com aqueles recomendados pelas Diretrizes do 

SINAES: 
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a) Ética: assegurando a credibilidade e o respeito aos direitos das pessoas e das 

organizações; 

b) Senso crítico: estimulando o caráter investigativo, em linha científica, de 

procedimento, e objetivo; 

c) Compromisso institucional: comprometendo todos os membros da comunidade 

acadêmica, no sentido de se alcançar os objetivos desejados institucionalmente; 

d) Participação: garantindo aos diversos segmentos institucionais discutir os critérios e 

procedimentos de avaliação; 

e) Continuidade: mantendo regularidade no processo; 

f) Motivação: desenvolvendo um clima institucional que desperte o interesse em 

participar do processo de Avaliação Institucional; 

g) Desenvolvimento das pessoas e da organização: entendendo a avaliação como 

oportunidade de desenvolvimento pessoal e organizacional, possibilitado pela análise 

crítica dos desempenhos individuais e dos setoriais, com vistas ao aprimoramento 

contínuo das ações de ensino, pesquisa, extensão, planejamento e gestão; 

h) Seriedade: referindo-se à confiança das comunidades interna e externa em relação ao 

desempenho ético das pessoas que compõem a Comissão Própria de Avaliação da 

Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don Domênico – FECLE e que coordenam o 

processo de avaliação institucional e, também, confiança quanto aos objetivos da 

avaliação como sendo realizada para o aprimoramento da Missão Institucional; 

i) Perspectiva local e global: considerando o caráter administrativo, político, pedagógico 

e social em nível interno e externo, os quais fornecem eferenciais para interpretar o quadro 

atual e a visão de futuro, objetivando subsidiar o planejamento institucional e a política 

nacional de educação superior; 

j) Cultura institucional: colocando-se como instrumento de registro contínuo das 

experiências vivenciadas em níveis pedagógicos e gerenciais. 

 

9.6 OBJETIVOS DA AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

São objetivos da autoavaliação na Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don Domênico – 

FECLE: 
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a) Fornecer subsídios para uma atuação planejada e organizada que utilize, 

sistematicamente, elementos para análise de distorções e para permanente inclusão de 

ações corretivas decorrentes do diagnóstico institucional; 

b) Identificar nos ambientes internos e externos, fatores positivos e negativos que possam 

interferir na qualidade dos serviços prestados pelos vários segmentos da Instituição; 

c) Estimular a realização sistemática da autoavaliação como instrumento de 

acompanhamento e implementação do Projeto Pedagógico Institucional, garantindo uma 

atitude permanente de planejamento, controle e aprimoramento das dimensões inerentes 

ao processo de avaliação institucional; 

d) Contribuir para a qualidade e o aprimoramento das atividades institucionais; 

e) Avaliar, continuamente, Programas e Projetos e propor novas ações a serem 

implantadas, visando o desenvolvimento da organização e das pessoas; 

f) Contribuir como elemento de referência para a construção da Imagem Institucional. 

 

9.7 AÇÕES EM FUNÇÃO DOS RESULTADOS DA AUTOAVALIAÇÃO 

Conhecidos os resultados da autoavaliação, os mesmos deverão ser levados ao conhecimento 

de todos os participantes do processo avaliativo, bem como informadas as providências que 

foram tomadas em relação aos pontos detectados como fracos.  

A avaliação cumpre com seu objetivo maior que é redirecionar suas ações pedagógicas e 

administrativas, desencadeando a melhoria da qualidade da educação que oferta e 

realimentando os processos, ajustando-os à promoção de mudanças necessárias ao alcance das 

metas e dos propósitos da Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don Domênico - FECLE. 

Assim sendo, todos os instrumentos de avaliação aplicados no âmbito da Faculdade de 

Educação, Ciências e Letras Don Domênico - FECLE servirão para orientar a gestão 

administrativa, financeira e pedagógica, visando à garantia da democracia e da transparência; 

indagar se as práticas correspondem à instituição, ao currículo, ao ensino, à extensão e à gestão 

pretendida, e analisar a significação acadêmica e social da Faculdade de Educação, Ciências e 

Letras Don Domênico - FECLE no cenário regional e nacional. 
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10. ASPECTOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS 

 

10.1 ESTRATÉGIA DE GESTÃO ECONÔMICO FINANCEIRA  

Compete à mantenedora promover os adequados meios de funcionamento das atividades da 

Faculdade colocando-lhe à disposição, os bens móveis e imóveis de seu patrimônio, ou de 

terceiros a ela cedidos e assegurando-lhe os suficientes recursos financeiros de custeio 

indispensáveis ao funcionamento das atividades principalmente aquelas atividades relacionadas 

a indissociabilidade entre ensino, iniciação científica e extensão, na graduação e na pós 

graduação.  

A Mantenedora realiza as gestões orçamentária, patrimonial e financeira da Faculdade de 

Educação, Ciências e Letras Don Domênico - FECLE, delegando-as, no todo ou em parte, ao 

Administrador Educacional e aprovando as decisões dos Órgãos Colegiados que importem em 

aumento de despesas ou custos, previstos ou não, no plano orçamentário.  

A sustentabilidade financeira das atividades de ensino, iniciação científica e extensão da 

Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don Domênico - FECLE é obtida através da oferta 

de cursos de graduação e pós graduação lato sensu, objetivando auxilia-las na busca da 

eficiência, qualidade e qualidade dos serviços educacionais prestados.  

Com o objetivo de viabilizar as ações acadêmicas, a Instituição elaborou o planejamento 

econômico-financeiro a partir dos seguintes indicadores:  

 

a) Desempenho econômico-financeiro da Faculdade nos três últimos anos. 

b) Análise dos índices econômicos do último ano; 

c) Análise dos preços dos serviços educacionais nas IES da região metropolitana da baixada 

santista; 

d) Levantamento dos custos operacionais e dos investimentos necessários ao cumprimento do 

plano de ampliação, melhoria e consolidação do ensino (cursos tecnológicos, graduação e pós-

graduação) da iniciação científica e da extensão, enfatizando os aspectos a seguir: 

 

• Contratação e capacitação de professores e pessoal não docente bem como 

implementação dos planos de carreira docente e de cargos e salários; 

• Ampliação e otimização do acervo da biblioteca; 
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• Ampliação e atualização dos serviços de informática e dos equipamentos para os 

laboratórios e serviços técnicos; 

• Reforma, readaptação e ampliação da infraestrutura física e de apoio; 

• Implementação e consolidação do processo de avaliação institucional; 

• Atendimento às normas de segurança e adaptação da infraestrutura física aos requisitos 

necessários ao acesso de pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida. 

 

Todos os recursos disponíveis na Instituição são investidos para a melhoria da qualidade de 

ensino oferecido e das demais atividades realizadas na consecução dos objetivos filantrópicos. 

A gestão econômico-financeira da Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don Domênico - 

FECLE é realizada pela Mantenedora, Associação Amparo aos Praianos do Guarujá, 

responsável pela liberação dos recursos necessários à manutenção da Instituição, investimentos 

em expansão e melhorias. São utilizados os resultados das avaliações da Comissão Própria de 

Avaliação – CPA como balizadores para a definição e destinação dos recursos. 

A gestão do corpo docente e corpo técnico-administrativo da Faculdade de Educação, Ciências 

e Letras Don Domênico são de responsabilidade dos gestores da Faculdade, respeitando-se o 

orçamento definido pela Mantenedora, Associação Amparo aos Praianos do Guarujá. 

 

10.2 PLANOS DE INVESTIMENTOS  

No quinquênio 2014/2018, a Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don Domênico - 

FECLE implantará dois novos cursos de graduação e quatro novos cursos de pós graduação 

lato sensu.  

Os investimentos previstos estão relacionados com a melhoria da infraestrutura física, 

acadêmica e tecnológica da Instituição para atender à proposta de expansão desses cursos e a 

consolidação da bibliografia dos cursos autorizados e dos cursos reconhecidos conforme 

demonstrado no quadro abaixo indicando a previsão orçamentária e cronograma de execução 

para o quinquênio 2014-2018: 
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PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

Ti
po

 

Ano 2014 2015 2016 2017 2018 

R
ec

ei
ta

 Cursos em andamento 7.092.590,56 7.781.172,52 7.690.086,62 7.758.433,67 8.259.290,14 

Cursos futuros 56.753,76 290.070,84 529.008,98 788.307,08 1.009.033,07 

Total - R 7.149.344,32 8.071.243,36 8.219.095,60 8.546.740,76 9.268.323,21 

D
es

pe
sa

 

Docentes 2.403.464,40 2.557.549,14 2.562.291,36 2.599.249,50 2.791.251,36 

Tecnicos e administrativos 1.357.652,05 1.477.257,30 1.602.824,17 1.727.269,76 1.862.293,22 

Consumo 540.000,00 585.900,00 635.701,50 689.736,13 748.363,70 

Aluguel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total - D 4.301.116,45 4.620.706,44 4.800.817,03 5.016.255,38 5.401.908,28 

In
ve

st
im

en
to

 Ampliação do nº de salas 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 

Biblioteca 30.000,00 33.000,00 75.000,00 65.000,00 0,00 

Equipamentos Informática 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 

Total - I 30.000,00 33.000,00 275.000,00 125.000,00 0,00 

Saldo (R-D-I) 2.818.227,87 3.417.536,92 3.143.278,58 3.405.485,37 3.866.414,93 

 

 

 Evolução da Semestralidade 
Cursos 2014 2015 2016 2017 2018 

Administração R$ 2.702,56 R$ 3.085,86 R$ 3.348,16 R$ 3.632,75 R$ 3.941,54 
Ciências Contábeis R$ 2.702,56 R$ 3.085,86 R$ 3.348,16 R$ 3.632,75 R$ 3.941,54 
CST Logística R$ 2.702,56 R$ 3.085,86 R$ 3.348,16 R$ 3.632,75 R$ 3.941,54 
CST Gestão RH R$ 2.702,56 R$ 3.085,86 R$ 3.348,16 R$ 3.632,75 R$ 3.941,54 
CST Segurança no Trabalho R$ 2.702,56 R$ 3.085,86 R$ 3.348,16 R$ 3.632,75 R$ 3.941,54 
Pedagogia R$ 1.945,57 R$ 2.230,72 R$ 2.420,33 R$ 2.626,06 R$ 2.849,27 
Letras R$ 1.945,57 R$ 2.230,72 R$ 2.420,33 R$ 2.626,06 R$ 2.849,27 
História R$ 1.945,57 R$ 2.230,72 R$ 2.420,33 R$ 2.626,06 R$ 2.849,27 
Geografia R$ 1.945,57 R$ 2.230,72 R$ 2.420,33 R$ 2.626,06 R$ 2.849,27 
 

11 REQUISITOS LEGAIS E NORMATIVOS 

 Dispositivo Legal/Normativo Comentários Sim Não NSA 
1 Alvará de funcionamento A IES mantém todos os 

documentos necessários ao 
seu funcionamento. 

X   

2 Auto de Vistoria do Corpo de 
Bombeiros (AVCB) 

A IES possui certificado que 
atesta as condições de 
segurança contra incêndio, 
em consonância com os autos 
de vistoria do Corpo de 
Bombeiros. 

X   
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3 Manutenção e Guarda do Acervo 
Acadêmico, conforme disposto na 
Portaria N° 1.224, de 18 de 
dezembro de 2013. 

A IES cumpre as exigências 
da legislação e possui 
Depositário designado do 
Acervo Acadêmico. 

X   

4 Condições de acessibilidade para 
pessoas com deficiência ou 
mobilidade reduzida, conforme 
disposto na CF/88, Art. 205, 206 e 
208, na NBR 9050/2004, da 
ABNT, na Lei N° 10.098/2000, 
nos Decretos N° 5.296/2004, N° 
6.949/2009, N° 7.611/2011 e na 
Portaria N° 3.284/2003 

A IES apresenta condições 
adequadas de acessibilidade, 
cumprindo com as exigências 
da legislação, possuindo: 
rampas, em toda sua estrutura; 
elevador; portas, banheiros, 
biblioteca, salas de aula 
adaptadas à pessoas com 
necessidades especiais, 
intérprete de Libras, 
assessoria em Braile; e prevê, 
neste PDI, as adaptações 
necessárias à impressão de 
provas, recursos visuais etc. 

X   

5 Proteção dos Direitos da Pessoa 
com Transtorno do Espectro 
Autista, conforme disposto na Lei 
N° 12.764, de 27 de dezembro de 
2012. 

A IES cumpre as exigências 
da legislação, não recusando a 
matrícula de aluno com 
transtorno do espectro autista, 
ou qualquer outro tipo de 
deficiência, e auxilia com 
apoio psicopedagógico os 
alunos assim diagnosticados.  

X   

6 Plano de Cargos e Carreira 
Docente 

O Plano de Cargos e Carreira 
Docente está devidamente 
homologado no Ministério do 
Trabalho e emprego 

X   

7 Plano de Cargos e Carreira dos 
técnicos administrativos 

O Plano de Cargos e Carreira 
dos técnicos administrativos 
está devidamente 
homologado no Ministério do 
Trabalho e Emprego. 

X   

8 Titulação do Corpo Docente  
Faculdades: No mínimo docentes 
com formação em pós-graduação 
lato sensu, conforme disposto na 
Lei N° 9.394/96. 

Todo o corpo docente tem, no 
mínimo, formação lato sensu. 
Atualmente, a instituição 
possui 78 docentes sendo 29 
(37,18%) Especialistas, 41 
(52,56%) Mestres e 8 
(10,26%) Doutores, o que 
demonstra sua preocupação 
com a excelência. 

X   

9 Regime de Trabalho do Corpo 
Docente 

Não se aplica   X 

10 Forma Legal de Contratação dos 
Professores. 

A contratação de professores 
ocorre mediante regime de 
trabalho CLT pela 

X   
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mantenedora com registro na 
mantida. 

11 Comissão Própria de Avaliação 
(CPA), conforme disposto no Art. 
11 da Lei N° 10.861/2004 

A IES possui CPA implantada 
e em pleno funcionamento 
com reuniões regulares. 

X   

12 Comissão Local de 
Acompanhamento e Controle 
Social (COLAP), conforme 
disposto na Portaria N° 1.132, de 2 
de dezembro de 2009 

A IES possui COLAPs 
implantada e em pleno 
funcionamento, e sua 
regulamentação encontra-se 
no Regimento Próprio. 

X   

13 Normas e procedimentos para 
credenciamento e 
recredenciamento de Centros 
Universitários, conforme disposto 
na Resolução CNE/CES N° 
1/2010. 

Não se aplica.   X 

14 Normas e procedimentos para 
credenciamento e 
recredenciamento de 
Universidades, conforme o 
disposto na Resolução CNE/CES 
N° 3/2010. 

Não se aplica   X 

15 Diretrizes Curriculares Nacionais 
para Educação das Relações 
Étnico-Raciais e para o Ensino de 
História e Cultura Afro-Brasileira, 
Africana e Indígena, nos termos da 
Lei Nº 9.394/96, com a redação 
dada pelas Leis Nº 10.639/2003 e 
N° 11.645/2008, e da Resolução 
CNE/CP N° 1/2004, fundamentada 
no Parecer CNE/CP Nº 3/2004 

A IES cumpre as exigências 
das legislações, ofertando em 
seus cursos a disciplina de 
História e Cultura Afro-
Brasileira e Indígena, como 
componente da matriz 
curricular sendo obrigatória 
nos cursos de Licenciatura e 
componente curricular 
optativo nos demais cursos. A 
IES promove eventos e 
atividades em outras 
disciplinas como componente 
transversal sobre essa 
temática, ciente de seu valor 
acadêmico e histórico. Tema 
também tratado no Cine 
Debate. 

X   

16 Políticas de educação ambiental, 
conforme disposto na Lei N° 
9.795/1999, no Decreto N° 
4.281/2002 e na Resolução 
CNE/CP Nº 2/2012. 

A IES cumpre as exigências 
da legislação, desenvolvendo 
a educação ambiental como 
uma prática educativa 
integrada, sem disciplina 
específica nos cursos de 
graduação, contínua e 
permanente. Ainda, se utiliza 
de princípios sustentáveis de 
gestão, promove eventos e 

X   
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atividades em demais 
disciplinas sobre o tema. Esse 
tema também é tratado no 
Cine Debate. 

17 Desenvolvimento Nacional 
Sustentável, conforme disposto no 
Decreto N° 7.746, de 05/06/2012 e 
na Instrução Normativa N° 10, de 
12/11/2012 

A IES cumpre as exigências 
das legislações, com vistas à 
promoção do 
Desenvolvimento Nacional 
Sustentável na construção de 
um modelo de cultura 
organizacional sustentável. 

X   

18 Diretrizes Nacionais para a 
Educação em Direitos Humanos, 
conforme disposto no Parecer 
CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, que 
originou a Resolução CNE/CP N° 
1, de 30/05/2012. 

A IES cumpre as Diretrizes 
Nacionais para a Educação 
em Direitos Humanos, ao 
utilizar esse tema de forma 
inter e multidisciplinar, 
estimulando eventos e 
atividades em demais 
disciplinas e ações com essa 
temática, sobretudo no Cine 
Debate. 

X   
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