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1. PERFIL INSTITUCIONAL
1.1 Breve Histórico
A Faculdade do Futuro, com limite territorial circunscrito ao município de Manhuaçu, no Estado de
Minas Gerais, é uma instituição privada de ensino superior, mantida pela Sociedade de Ensino
Superior de Manhuaçu Ltda..
A Sociedade de Ensino Superior de Manhuaçu Ltda. é uma pessoa jurídica de direito
privado, com fins lucrativos, com sede e foro na Rua Duarte Peixoto, nº 259, bairro Coqueiro,
município de Manhuaçu, Estado de Minas Gerais. Seu Contrato Social foi registrado no Cartório de
Registros e Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de Manhuaçu, sob nº
1927 nº C-1, fls. 965, em 04 de dezembro de 2001 e registrada na Junta Comercial do Estado de
Minas Gerais-JUCEMG sob o nº 3120883293-4 em 16/06/2010.
A história da Mantenedora está relacionada à vida profissional dos sócios fundadores e à
região na qual está inserida. Os mantenedores são profissionais que dedicaram sua vida à
educação; como professores atuaram muitos anos na formação de profissionais no Estado de Minas
Gerais, especialmente no município de Manhuaçu e adjacências. Prestaram relevantes serviços à
educação no Estado.
O projeto de criação da instituição de ensino superior nasceu de um grande anseio local,
aliado à experiência educacional dos mantenedores e à necessidade regional de formação
profissional, principalmente na área da saúde. Na microrregião onde, atualmente, está instalada a
Faculdade do Futuro, a área da saúde não estava contemplada através de cursos superiores, devido
ao alto custo de implantação e de manutenção desses cursos.
Foram muitas as solicitações de diversos setores da sociedade local e regional para que os
mantenedores implantassem uma Faculdade que atendesse a essa demanda específica. O
empreendimento foi então planejado não só para servir a Manhuaçu, mas para atender a uma
necessidade regional estabelecendo-se como uma contribuição decisiva aos projetos do próprio
Governo do Estado de Minas Gerais.
Os mantenedores, com a experiência profissional que possuem no processo educacional,
planejaram uma instituição de ensino superior com infra-estrutura completa de laboratórios, com
equipamentos sofisticados de última geração, para que os acadêmicos matriculados nos diversos
cursos pudessem vivenciar as diversas situações necessárias para uma formação profissional de
qualidade. Contrataram uma equipe de profissionais, altamente especializada, com professores
mestres e doutores, elaboraram projetos pedagógicos de cursos, com o objetivo de garantir uma
formação superior de acordo com as exigências do Ministério da Educação, do mercado de trabalho
e da sociedade.
Dessa forma, no ano de 2003 foi credenciado o Instituto de Educação Superior de
Manhuaçu, conforme a Portaria MEC nº 2.039, de 25/07/2003, publicada no DOU de 28/07/2003.
Nessa mesma data foi autorizado o funcionamento do curso de graduação em Enfermagem
(bacharelado), com 120 vagas anuais, no turno noturno, Portaria MEC nº 2.040 de 25/07/2003,
publicada no DOU de 28/07/2003. O curso de Enfermagem foi reconhecido pela Portaria SESu nº
856 de 01/11/2006, publicada no DOU de 06/11/2006. O processo de renovação de reconhecimento
do curso de Enfermagem tramita no Ministério da Educação.
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O curso de Enfermagem foi criado para atender uma demanda social loco-regional. O
município de Manhuaçu e as regiões vizinhas não possuíam cursos de graduação na área da saúde,
o que favorecia o êxodo de jovens após a conclusão do ensino médio para ingressar no ensino
superior, na área da saúde, nos grandes centros urbanos do Estado ou fora dele. Alia-se a este fato
o inovador modelo de vigilância epidemiológica adotado pela IES. Este modelo adotado pelo
Sistema Único de Saúde, sistematizado pelo Programa da Saúde da Família (PSF) e coordenado
pelo enfermeiro aumentaram a necessidade deste profissional na região onde a IES está inserida.
Posteriormente, a denominação do Instituto de Educação Superior de Manhuaçu foi alterada
para Faculdade do Futuro, de acordo com a Portaria nº 525, de 23 de agosto de 2006, juntamente
com a aprovação de alterações no Regimento da IES.
Também, no ano de 2006, foram autorizados os cursos de graduação em Ciências
Biológicas (Licenciatura), Educação Física (Licenciatura) e Farmácia (Bacharelado), mediante a
Portaria SESu nº 30, de 22/05/2006, publicada no DOU de 24/05/2006, cada um com 100 vagas
anuais, no turno noturno.
O Curso de Graduação em Ciências Biológicas (Licenciatura) foi reconhecido pela Portaria
302 de 27/12/2012, publicada no DOU em 31/12/2012.
O Curso de Graduação em Educação Física (Licenciatura) foi reconhecido pela Portaria 286
de 21/12/2012, publicada no DOU em 27/12/2012.
O Curso de Graduação em Educação Física (bacharelado) foi autorizado pela Portaria 110
de 13/06/2011, publicada no DOU em 14/06/2011 e reconhecido pela Portaria 328 de 24/07/2013,
publicada no DOU em 25/07/2013.
O Curso de Graduação em Farmácia (bacharelado) foi reconhecido pela Portaria 429, de
15/02/2011, publicada no DOU em 17/02/2011 e reconhecido pela Portaria 01/2012, de 06/01/2012,
publicada no DOU em 09/01/2012.
No ano de 2007, a Faculdade do Futuro foi submetida à Avaliação Externa (Sinaes). O
Relatório foi concluído pelos Avaliadores em 08 de fevereiro de 2008. A Instituição obteve conceito 5
nas dimensões 1 e 7 e conceito 4 em todas as demais dimensões. A Faculdade do Futuro apresenta
um perfil BOM de qualidade, conforme consta no processo nº 20060003167, avaliação cód. 47954.
A Faculdade do Futuro foi recredenciada mediante a Portaria 1.266 de 18/10/2012,
publicada no DOU em 19/10/2012.
No Índice Geral de Cursos, a Faculdade do Futuro foi classificada na faixa 3 (2011), com
valor contínuo de 2.2000 pontos e possui CI 4 (2011).
Em 2011, a Faculdade do Futuro obteve a autorização do Curso de Engenharia Civil,
Portaria 121 de 13/06/2011, publicada no DOU em 14/06/2011.
Atualmente, são oferecidos diversos cursos de pós-graduação lato sensu na área dos
cursos de graduação oferecidos.
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A estrutura administrativa e pedagógica da Faculdade do Futuro é regularmente avaliada
pelos seus dirigentes, preocupados em oferecer uma formação compatível com o desenvolvimento
das competências e habilidades necessárias para assegurar ao egresso um perfil responsável e
comprometido com os processos de transformação da sociedade. Assim, a aplicação de capital nas
estruturas física, pedagógica e administrativa, procura ampliar as possibilidades de oferta de ensino
superior associada aos avanços tecnológicos, sem perder de vista a necessidade de profissionais
éticos no desempenho de suas atividades, como é o grande objetivo da Faculdade do Futuro, de
acordo com sua missão institucional.
A Faculdade do Futuro pretende crescer de modo planejado e com muita qualidade para se
tornar centro de referência em educação superior na Região. Cada meta atingida será plataforma
para repensar a prática, inovar, criar, usando soluções viáveis em termos econômicos, garantindo o
ensino de qualidade com cursos permanentemente atualizados. A visão de futuro retrata o
compromisso com a qualidade, com os resultados e com a relevância social do seu papel junto à
sociedade.
1.2 Considerações sobre o último PDI implantado
A Faculdade do Futuro teve seu primeiro Plano de Desenvolvimento Institucional aprovado
para o período de cinco anos, 2003/2007, e posteriormente o segundo PDI aprovado para o período
de 2008 a 2012.
Todos os Planos de Desenvolvimento Institucionais da Faculdade do Futuro foram
construídos coletivamente.
Ao longo dos últimos cinco anos, a Faculdade do Futuro promoveu a expansão da oferta
dos cursos de graduação, pós-graduação e extensão na sua região de inserção, garantindo novas
oportunidades de acesso à educação superior.
Nesse processo de expansão, primou pela qualidade dos serviços oferecidos, promovendo
a ampliação de sua infra-estrutura física e acadêmica, assim como a contratação de corpo docente e
corpo técnico-administrativo qualificados para o exercício das atividades pertinentes.
O planejamento e a gestão da Faculdade do Futuro, baseados na autonomia didáticocientífica e nas relações com a Mantenedora, constituem ambiente favorável para a implementação
de políticas e a viabilização dos objetivos, metas e princípios institucionais que asseguram
flexibilidade para planejar, avaliar e estabelecer padrões de qualidade para a gestão acadêmica e
gerencial.
A gestão do PDI tem a supervisão da Diretoria Geral, com a responsabilidade de implantar
mudanças, utilizando, os resultados da avaliação, dos sucessos e desafios verificados pelo conjunto
da comunidade acadêmica.
As linhas gerais de avaliação do PDI, como instrumento de gestão, atentam para o
atendimento das decisões estratégicas da Faculdade do Futuro e para a reafirmação de seu
diferencial competitivo. Consideram, ainda, o atendimento às demandas sociais, educacionais e
tecnológicas apresentadas pela comunidade e pelo mercado de trabalho, como balizadores para a
expansão e seu desenvolvimento.
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Anualmente, o PDI é redimensionado como resultado de um processo de avaliação, da
construção de idéias, de novas políticas e de ações estratégicas decorrentes de indicadores da
avaliação institucional e de tendências do cenário da educação superior do País.
No processo de atualização do PDI, a missão institucional é considerada como um eixo
referencial para o acolhimento das recomendações da comunidade acadêmica e das exigências da
sociedade, de forma a reafirmar a pertinência e a autenticidade institucionais e sociais.
A integração entre o PDI e o processo de auto-avaliação institucional busca, portanto,
qualificar o grau de cumprimento da missão institucional na contribuição da Faculdade do Futuro
para o sistema de ensino superior no Estado e na Região, de modo a se distinguir das demais IES
em sua área de atuação e no sistema federal de ensino superior, sendo efetiva na contribuição ao
desenvolvimento sustentável da sociedade.
A metodologia de planejamento adotada pela Faculdade do Futuro é aprimorada
anualmente, inicia-se com a análise, pela administração superior, dos objetivos e metas do PDI, o
que gera a definição de prioridades para o ano. Esses objetivos e metas orientam o alinhamento das
ações com a missão, as políticas e os princípios institucionais.
Ao final de cada ano é realizado um autoestudo avaliativo do desempenho institucional,
tomando como base o PDI, utilizado pelos dirigentes como reflexão das atividades desenvolvidas e
como base para a adoção de mudanças e dos ajustes necessários ao aprimoramento institucional
permanente.
Periodicamente, a Faculdade do Futuro define novas ações, partindo da análise do
ambiente interno e externo e dos resultados do processo de avaliação que, integrados, apóiam o seu
desenvolvimento institucional.
No quadro a seguir, apresenta-se uma análise crítica simplificada do PDI vigente no período
de 2008 a 2012, ressaltando os objetivos e as metas alcançados, bem como justificando aqueles
não atingidos.
ANÁLISE DO PDI DO PERÍODO DE 2008-2012
AÇÕES REALIZADAS NO PERÍODO DE
VIGÊNCIA DO PDI APROVADO

OBSERVAÇÕES /
JUSTIFICATIVAS
A Instituição optou por
Foram autorizados os cursos de graduação implantar inicialmente os
em Educação Física (Bacharelado) e cursos que apresentaram, nas
pesquisas realizadas, maior
Engenharia Civil (Bacharelado).
demanda e que melhor
Expandir, gradativamente, a
atendiam as necessidades e
oferta de cursos de graduação e
aos anseios da microrregião.
pós-graduação na modalidade
Implantação de cursos de
presencial.
pós-graduação lato sensu de
Tramita no e-MEC o processo de autorização acordo com as necessidades
do Curso de Psicologia.
profissionais e de educação
continuada na região de
inserção.
Estruturação do Núcleo
PROPOSTA DO PDI
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Reconhecer os novos cursos de
graduação implantados.

Contribuir para que o Brasil
atinja os objetivos e as metas do
Plano Nacional de Educação

Desenvolver
Investigação
Extensão.

atividades
Científica

de
e

Docente Estruturante dos
cursos implantados.
Adequação da carga horária
dos cursos e do tempo de
integralização curricular às
determinações da Resolução
CNE 2/2007.
Inclusão da disciplina LIBRAS
nos cursos ministrados pela
Faculdade
do
Futuro,
conforme
determina
a
legislação.
Foram reconhecidos os cursos de Farmácia, O curso de Educação Física,
Educação Física, licenciatura, e o curso de bacharelado, foi reconhecido
Ciências Biológicas, licenciatura.
em 2013.
A Faculdade do Futuro contribuiu para:
- a elevação da taxa líquida de matriculas no
ensino superior, mediante novos cursos
oferecidos;
- reduzir as desigualdades regionais na oferta
de educação superior;
A Faculdade do Futuro
- diversificar o sistema superior de ensino, contribuiu para o atingimento
introduzindo cursos de grande relevância das metas e objetivos do
para a formação profissional;
PNE.
- formar profissionais aptos e com capacidade
para utilizar e desenvolver a compreensão
crítica das implicações das suas relações
com o processo produtivo, o ser humano, o
ambiente e a sociedade.
Incentivo à elaboração e ao desenvolvimento A Instituição buscou, com a
de atividades de investigação científica e comunidade acadêmica e
extensão envolvendo os cursos implantados. com o Comitê de Ética em
Pesquisa, estabelecer e
desenvolver as linhas de
pesquisa dos cursos, assim
como a formação de núcleos
de
pesquisa.
Buscou
parcerias com instituições
públicas federais, instituições
privadas e empresas. Tem
incentivado
a
produção
científica local e divulgado
outras produções externas.
O NEPP tem promovido
cursos de extensão de
interesse da região. Esses
cursos foram organizados
para complementação do
9

Consolidar
Institucional

a

Criação de um núcleo para auto-avaliação /
adequação desse núcleo aos critérios de
auto-avaliação criados pela Lei nº
10.861/2004 / constituição da Comissão
Avaliação Própria de Avaliação – CPA.
Divulgação
e
mobilização,
estudos,
participações em palestras promovidas pelo
INEP, execução das Orientações Gerais
contidas no Roteiro da Auto-Avaliação,
editados pela CONAES.

Registro do Plano de Carreira Docente na
Consolidar o corpo docente e
Secretaria Regional do Trabalho.
corpo técnico-administrativo da
Implantação do Plano de Qualificação
Faculdade do Futuro
Docente.
Para o cumprimento dessas metas a
Instituição utilizou a receita da Faculdade,
que cumpriu a previsão orçamentária do PDI,
Ampliação da infra-estrutura recursos próprios dos sócios instituidores e
física e material existente.
de empréstimos bancários advindos do
BDMG e Banco do Brasil. Foram, também,
atingidas as previsões de aquisição de
máquinas e microcomputadores.
Implantação de curso de pósA meta não foi atingida.
graduação stricto sensu.
Divulgação dos incentivos à participação do
corpo discente em eventos.
Fortalecimento dos programas
Organização da agenda de eventos
de apoio pedagógico aos
relacionados às áreas dos cursos oferecidos.
discentes.
Organização dos eventos realizados pela
Faculdade do Futuro.
Manter o equilíbrio do fluxo
Utilização dos recursos na consecução da
financeiro,
permitindo
a
missão, objetivos e metas da Faculdade do
expansão e o crescimento da
Futuro.
qualidade de serviços prestados
à comunidade.

conhecimento
dos
acadêmicos e qualificação
dos profissionais que atuam
na região.
Na Faculdade do Futuro, a
auto-avaliação é considerada
condição básica para o
aprimoramento
do
planejamento, da qualidade
de ensino, da investigação
científica, da extensão e
gestão da Instituição, pois faz
um
diagnóstico
para
reorientar suas ações e criar
diferenciais
que
são
responsáveis pela própria
sobrevivência e sucesso da
Instituição.
Expansão do corpo docente,
com a contratação de
professores,
mestres
e
doutores, e ampliação do
regime de trabalho parcial e
tempo integral do corpo
docente.
Aquisição dos equipamentos
necessários
para
a
implantação
e
desenvolvimento dos cursos
autorizados.

A
IES
replanejou
a
implantação
da
pósgraduação stricto sensu.

Meta alcançada.

Meta alcançada.
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1.3 Missão
A Faculdade do Futuro confirma como sua missão constituir-se em um centro formador de
profissionais, dotados de capacidade crítica e reflexiva para promover transformações sociais,
comprometidos com os fundamentos éticos e morais que culminem com a melhoria de vida da
população e do desenvolvimento da região, qualificando seus alunos para o exercício profissional,
de forma a atender às políticas do Estado, da Região e do Brasil.
A missão da Faculdade do Futuro alicerça-se no desenvolvimento de atividades
educacionais de nível superior, visando à formação de profissionais para o mercado de trabalho,
com foco especial nas necessidades regionais. A Instituição tem a responsabilidade social de
preparar profissionais éticos e competentes, capazes de contribuírem para o desenvolvimento
regional, o bem-estar e qualidade de vida de seus cidadãos.
A Faculdade do Futuro visa a atender às necessidades do mercado de trabalho,
capacitando profissionais éticos e competentes para o desenvolvimento regional, resgatando a
compreensão da interrelação humana, na busca sistemática da excelência educacional. Para tanto,
torna-se necessário o compromisso de alcançar o seu objetivo mediante percepções compartilhadas
dos problemas regionais.
De acordo com o seu Regimento Geral, a Faculdade do Futuro tem por finalidade:
I – estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento
reflexivo;
II – 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;
III – incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao 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;
IV – promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que
constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, da publicação ou de
outras formas de comunicação;
V – 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;
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; e
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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.
1.4 Objetivos e Metas
A Faculdade do Futuro tem por objetivos institucionais:
 Oferecer o ensino superior nas diversas áreas do conhecimento, particularmente, na área
das Ciências da Saúde, Formação de Professores, Ciências Sociais Aplicadas e Ciências Exatas e
Tecnológicas, integrando-o à investigação científica e à extensão;
 Empreender um processo educativo que contribua para a formação de profissionais para
o mercado de trabalho, com foco especial nas necessidades regionais;
 Estimular e apoiar as atividades de investigação científica, de forma a promover o
desenvolvimento do espírito científico e a capacidade crítica;
 Estimular e apoiar as atividades de extensão, de forma a promover um canal de
comunicação direta entre a Instituição e a comunidade;
 Ampliar, gradativamente, sua inserção social, mediante a articulação com o contexto
regional, conhecendo os seus problemas, prestando serviços especializados e estabelecendo com a
comunidade uma relação de reciprocidade;
 Implantar uma política de desenvolvimento de recursos humanos que considere a
essencialidade dos corpos docente e técnico-administrativo;
 Manter corpo docente e corpo técnico-administrativo qualificados, atualizados, motivados
e, sobretudo, comprometidos com a missão institucional;
 Oferecer apoio ao corpo discente, incluindo ações nos âmbitos social, acadêmico e
cultural;
 Promover as ações necessárias para que os discentes possam obter resultados positivos
nas avaliações externas como o ENADE;
 Prover a infra-estrutura física e acadêmica para o desenvolvimento dos cursos
oferecidos;
 Promover as ações necessárias para que a Faculdade do Futuro possa contribuir para
que o Brasil atinja os objetivos e as metas estabelecidos para a educação superior no Plano
Nacional de Educação, PNE;
 Promover a avaliação contínua dos cursos, bem como das demais dimensões de
avaliação, no âmbito do Projeto de Autoavaliação;
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 Disponibilizar infra-estrutura física e acadêmica, favorecendo o desenvolvimento das
atividades de ensino, pesquisa e extensão e contribuindo de forma efetiva para a consolidação dos
cursos oferecidos;
 Empregar a avaliação institucional como estratégia de conhecimento da própria realidade
institucional, a fim de melhorar a qualidade de suas atividades e alcançar maior relevância social;
 Qualificar os canais de comunicação interna na Faculdade do Futuro;
 Melhorar o relacionamento entre os diversos segmentos da comunidade acadêmica;
 Elevar o IGC da IES, como resultado da qualificação institucional;
 Implantar programa de pós-graduação strito sensu na área da saúde;
 Contribuir para o desenvolvimento do espírito de sustentabilidade ambiental e da garantia
dos direitos humanos;
 Garantir a auto-sustentabilidade financeira da Faculdade do Futuro.
Para a consecução dos seus objetivos, foram estabelecidas metas a serem alcançadas no
período 2013/2017, conforme pode ser observado no quadro a seguir.
METAS

CRONOGRAMA DE METAS
AÇÕES

Protocolar no Ministério da Educação processos de
autorização dos cursos de graduação em
Engenharia Ambiental, Engenharia de Produção,
Expandir, gradativamente, a oferta de
Engenharia Química, Engenharia Mecânica,
cursos de graduação, na modalidade
Arquitetura e Urbanismo, Direito, Administração,
presencial.
Ciências Contábeis, Agronomia, Medicina, Teologia
e Curso Superior de Tecnologia em Estética e
Cosmética.
Oferecer os cursos de especialização a seguir:
Estratégia Saúde da Família; Enfermagem em
Urgência e Emergência; Saúde do Trabalhador;
Gestão e Auditoria em Saúde; Análises Clínicas e
Toxicológicas; Farmacologia Clínica; Cosmetologia
Expandir a oferta de cursos de Educação Física Escolar; Educação Física e Lazer;
especialização nas áreas de oferta Engenharia de Segurança do Trabalho; Direito
dos cursos de graduação, na Processual Civil; Direito do Trabalho; Gestão
modalidade presencial.
Estratégica de negócios; Gestão de Recursos
Humanos; Marketing; Logística; Gestão Financeira;
Gestão de Projetos de Engenharia Civil; Gestão de
Infraestrutura Urbana; Avaliação de Projetos de
Engenharia; Tecnologias em Construção Civil;
Organização e Gestão de Canteiro de Obra; Gestão

CRONOGRAMA

2013/2017

2013/2017
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de Projetos de Sistemas Estruturais de Edificações
;Gestão e Tecnologia de Sistema Construtivo de
Edifícios; Administração e Gestão de Contratos de
Engenharia;Qualidade de Projetos de Construção
Civil; Engenharia de Construção; Engenharia de
Edificação; Ergonomia, Qualidade e Segurança do
Trabalho; Gestão de Projeto de Arquitetura e
Estrutural; Tecnologia de Ambiente Construído;
Desenvolvimento e Gestão de Propriedade/
Patrimônio Imobiliário.
Tecnologia da Argamassa e Concreto e Técnicas de
Construção; Interpretação de Projetos de
Expandir a oferta de cursos de
Engenharia Civil; Patologia e Reabilitação de Obras
extensão nas áreas de oferta dos
de Engenharia Civil; Planejamento, Organização e
cursos de graduação, na modalidade
Controle de Canteiro de Obras; Instalações Prediais;
presencial.
Qualidade das Construções- Inspeção e Avaliação
da Ocupação Sustentável das Encostas.
Solicitar o reconhecimento dos novos cursos de
Reconhecer os novos cursos de
acordo com o estabelecido na Portaria Normativa
graduação a serem implantados.
40/2007, republicada em 2010.
Aumentar a oferta de vagas no ensino superior para
estudantes na faixa etária de 18 a 24 anos,
residentes no Município, contribuindo para elevação
da taxa líquida de matriculas nesse nível de ensino.
Contribuir para a redução das desigualdades
regionais na oferta de educação superior.
Diversificar, regionalmente, o sistema superior de
Contribuir para que o Brasil atinja os
ensino, introduzindo cursos de grande relevância
objetivos e as metas do Plano
para a formação profissional.
Nacional de Educação
Consolidar a perspectiva de formar profissionais
aptos a desenvolver, de forma plena e inovadora, as
atividades do magistério, com capacidade para
utilizar e desenvolver a compreensão crítica das
implicações das suas relações com o processo
produtivo, o ser humano, o ambiente e a sociedade.

Desenvolver
atividades
de
investigação científica e extensão no
âmbito dos cursos oferecidos.
Consolidar o plano de carreira
docente.
Consolidar a política de qualificação
docente.
Manter, pelo menos, 60% do corpo

Incentivar a elaboração e o desenvolvimento de
atividades de investigação científica e extensão
envolvendo os cursos implantados.
Incluir, pelo menos, 2% dos alunos matriculados em
atividades de investigação científica e extensão.
Proceder ao enquadramento dos professores nos
níveis e padrões do Plano de Carreira Docente.
Engajar o corpo docente no Plano de Capacitação.
Oferecer atividades de atualização pedagógica.
Contratar professores com titulação stricto sensu.

2013/2017

A partir de 2015

Permanente

Permanente
2013/2017
2013/2017
Permanente
Permanente
Permanente
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docente com titulação stricto sensu, Incentivar a participação dos docentes em
Doutores e Mestres.
programas de pós-graduação stricto sensu.
Contratar professores com disponibilidade para
Manter, pelo menos, 60% do corpo dedicação aos cursos.
docente contratado nos regimes de Promover os estímulos (ou incentivos) profissionais
tempo integral e tempo parcial.
aos docentes visando à fixação dos professores à
Faculdade do Futuro.
Proceder ao enquadramento dos funcionários nas
Consolidar o Plano de Carreira do
classes, cargos funções e níveis do Plano de
Corpo Técnico-Administrativo.
Carreira do Corpo Técnico-Administrativo.
Engajar o corpo técnico-administrativo no Plano de
Desenvolver a política de qualificação Capacitação Profissional.
do corpo técnico-administrativo.
Oferecer atividades de treinamento e atualização
profissional para o corpo técnico-administrativo.
Contratar profissionais capacitados para as
atividades que lhe serão atribuídas.
Incentivar a participação dos funcionários em
Manter corpo técnico-administrativo
atividades que visem ao aperfeiçoamento de suas
qualificado para a realização das
ações na Instituição.
funções
de
apoio
técnico,
Adequar, sempre que necessário, o perfil do corpo
administrativo e operacional.
técnico-administrativo aos padrões estabelecidos
para cada área, por meio de estímulos à sua
capacitação.
Implantar curso de pós-graduação Protocolar na CAPES processo de Mestrado
stricto sensu
Profissional em Cuidado em Saúde: Ambiente,
Ensino e Trabalho
Elaborar e divulgar o Edital do Processo Seletivo.
Divulgar o resultado do Processo Seletivo.
Matricular os aprovados no Processo Seletivo.
Divulgar o Programa de Bolsas de Estágio e o
Programa de Bônus nas mensalidades.
Promover as condições adequadas de
Manter as condições necessárias para permanência
acesso e permanência do aluno na
no cadastro no Fundo de Financiamento ao
Faculdade do Futuro.
Estudante do Ensino Superior – FIES e adesão ao
Programa Universidade para Todos – ProUni.
Oferecer cursos de nivelamento aos alunos
ingressantes,
conforme
as
necessidades
observadas.
Intensificar
a
utilização
do Divulgar e estimular o uso do Serviço de
atendimento psicopedagógico aos Atendimento Psicopedagógico ao Discente.
alunos.
Divulgar os incentivos à participação do corpo
discente em eventos.
Fortalecer os programas de apoio Organizar, semestralmente, a agenda de eventos
pedagógico aos discentes.
relacionados às áreas dos cursos oferecidos.
Organizar, semestralmente, os eventos realizados
pela Faculdade do Futuro.

Permanente
Permanente
Permanente

2013/2017
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente

Permanente

2015
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente

Permanente

Permanente

Permanente

Permanente
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Promover o desenvolvimento
organização estudantil.

da

Promover
o
acompanhamento
profissional dos alunos egressos e
incentivar a sua participação na vida
acadêmica da Instituição.

Fortalecer o relacionamento e a
comunicação entre os diversos
segmentos
da
comunidade
acadêmica.
Desenvolver
as
condições
necessárias para o comprometimento
com a sustentabilidade ambiental e a
garantia dos direitos humanos.

Disponibilizar a infra-estrutura física e
acadêmica
adequada
às
necessidades institucionais e ao
desenvolvimento
dos
cursos
oferecidos pela Faculdade do Futuro e
aqueles que forem solicitados.

Disponibilizar professores para o atendimento extraclasse aos alunos.
Criar e incentivar o Programa de Monitoria.
Incentivar todos os cursos a criarem o seu Diretório
Acadêmico.
Desenvolver e instituir o Programa de
Acompanhamento dos Egressos.
Incentivar a participação dos egressos na vida
acadêmica da Instituição, através da educação
continuada.
Alimentar e atualizar, continuamente, a base de
dados dos egressos.
Incentivar a criação de associações de egressos.
Incentivar o envolvimento dos egressos em
atividades de pesquisa e de extensão desenvolvidas
na Instituição.
Divulgar aos egressos os cursos de pós-graduação
oferecidos pela Faculdade do Futuro, visando à
educação continuada.
Desenvolver mecanismos de auxiliar os egressos no
ingresso no mercado de trabalho.
Disponibilizar oficinas, cursos, treinamento e
atualização aos egressos com dificuldades no
mercado de trabalho.
Qualificar os canais de comunicação interna na
Faculdade do Futuro.
Intensificar a utilização de diferentes mídias para a
comunicação.
Promover eventos sobre educação ambiental.
Incluir em todos os cursos conteúdos e/ou
disciplinas que tratem da educação ambiental de
modo transversal e contínuo.
Adequar os ambientes acadêmicos da Faculdade do
Futuro às necessidades de preservação do meio
ambiente.
Construir novas salas de aula.
Construir gabinetes de trabalho para os
coordenadores dos novos cursos de graduação.
Construir novos laboratórios de informática.
Disponibilizar área para instalação dos Laboratórios
Específicos dos novos cursos.
Adquirir bibliografia básica e complementar para os
cursos a partir da indicação de professores e
coordenadores.
Expandir e atualizar o acervo, a partir das sugestões
apresentadas pelas Coordenadorias e pelos corpos
docente e discente dos cursos.
Estabelecer, para cada ano, um percentual da

Permanente
2012/2017

Permanente

Permanente

2013/2017

2013/2017
2013/2017
2013/2017
2013/2017

Permanente
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Promover a avaliação contínua das
atividades
desenvolvidas
pela
Faculdade do Futuro.

Manter o IGC da IES e o CPCs dos
cursos avaliados com resultados
positivos, como consequência da
qualificação institucional.

Manter o equilíbrio do fluxo financeiro,
permitindo a expansão e o
crescimento da qualidade de serviços
prestados à comunidade.

receita da Instituição para investimento em acervo.
Adquirir os equipamentos de informática para
atender a expansão projetada.
Ampliar recursos tecnológicos e audiovisuais.
Promover a acessibilidade e o atendimento
diferenciado aos portadores de necessidades
especiais.
Implementar as ações da Comissão Própria de
Avaliação previstas no Projeto de Autoavaliação
Preparar a Faculdade do Futuro para a consolidação
do Ciclo Avaliativo do SINAES.
Manter a Comissão Própria de Avaliação articulada
ao acompanhamento da execução e da adequação
do Plano de Desenvolvimento Institucional.
Inserir os novos cursos no processo de
autoavaliação da Instituição.
Promover a avaliação contínua e permanente das
atividades desenvolvidas pela Faculdade do Futuro
no âmbito do Projeto de Autoavaliação Institucional.
Qualificar o corpo docente no que se refere às
diretrizes da prova do ENADE.
Preparar eventos sobre o ENADE.
Conscientizar os discentes sobre a importância do
ENADE.
Comprometer a comunidade acadêmica com os
resultados das avaliações externas do INEP.
Elaborar o orçamento para cada exercício e executar
a proposta visando à utilização dos recursos na
consecução da missão, objetivos e metas da
Faculdade do Futuro.
Aprovar, anualmente, proposta orçamentária,
submetendo-a a apreciação da Mantenedora.

2013/2017
2013/2017
Permanente
Permanente

Permanente

Permanente

Permanente

1.5 Áreas de Atuação Acadêmica
A Faculdade do Futuro atua nas áreas de Ciências da Saúde, Formação de Professores, e
Ciências Exatas e Tecnológicas, oferecendo cursos de pós-graduação lato sensu nas áreas de sua
atuação.
Para o período 2013/2017, está prevista uma ampliação das áreas de atuação da Faculdade
do Futuro, mediante o oferecimento de novos cursos de graduação, nas áreas de Ciências Sociais
Aplicadas, Ciências Humanas, e cursos superiores de tecnologia em diferentes Eixos Tecnológicos.
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2. PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL
2.1 Inserção Regional
A Faculdade do Futuro tem limite territorial circunscrito ao município de Manhuaçu, no
Estado de Minas Gerais. O município de Manhuaçu está localizado na região leste do Estado de
Minas Gerais, nas proximidades da fronteira com o Estado do Espírito Santo. É considerado póloeconômico de uma região de mais de 20 municípios mineiros e capixabas, compreendendo, entre
outros: Simonésia, Santa Bárbara do Leste, Vermelho Novo, Caputira, Matipó, Luisburgo,
Manhumirim, Reduto, Raul Soares, Alto Caparaó, Caparaó, Alto Jequitibá, Abre Campo, Chalé,
Durandé, Lajinha, Martins Soares, Santa Margarida, Santana do Manhuaçu, São João do Manhuaçu
, São José do Mantimento , Iuna , Irupi , Ibatiba e Brejetuba. No contexto da divisão macro regional
mineira está localizado na Zona da Mata e corresponde a uma microrregião que recebe seu nome e
influência.
A importância do município de Manhuaçu pode ser medida por seu potencial de agregar
serviços e órgãos de representação dos governos Estadual e Federal. Além disso, Manhuaçu possui
1.732 empresas, 1.697 estabelecimentos agropecuários e nove hotéis. A região é muito rica em
plantações, especialmente, no plantio do café devido ao clima e solo apropriados, que caracteriza a
base de sua economia.
O município de Manhuaçu apresenta, também, uma destacada importância na área de
saúde, em razão da presença de 143 estabelecimentos de saúde ao todo, 24 do setor público e 117
da rede privada, que disponibilizam 171 leitos, Maternidade, UTI e mais de 1.000 empregos diretos.
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Segundo dados do IBGE Censo 2010, a população residente no município de Manhuaçu é
de 79.574 pessoas, com mais de 64.839 habitantes na área urbana. O rendimento nominal médio é
de cerca de R$ 539,56 per capita. Considerando os dados dos municípios que integram a região, a
população chega a aproximadamente 271.143 mil habitantes.
Entre 2000 e 2010, a população de Manhuaçu teve uma taxa média de crescimento anual
de 1,72%. Na década anterior, de 1991 a 2000, a taxa média de crescimento anual foi de 1,70%. No
Estado, estas taxas foram de 1,01% entre 2000 e 2010 e 1,01% entre 1991 e 2000. No país, foram
de 1,01% entre 2000 e 2010 e 1,02% entre 1991 e 2000. Nas últimas duas décadas, a taxa de
urbanização cresceu 13,62%.

Entre 2000 e 2010, a razão de dependência de Manhuaçu passou de 55,92% para 47,85% e
a taxa de envelhecimento evoluiu de 5,87% para 6,91%. Entre 1991 e 2000, a razão de dependência
foi de 67,07% para 55,92%, enquanto a taxa de envelhecimento evoluiu de 4,81% para 5,87%.
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No que se refere à educação, no ano de 2003, somente Manhuaçu apresentava
aproximadamente 2.500 alunos na pré-escola, 14.000 matrículas no ensino fundamental, e quase
3.000 no ensino médio.
De acordo com o Censo Escolar 2013, foram registradas, em Manhuaçu, 3.244 matrículas
iniciais no ensino médio (regular) e 897 em cursos supletivos presenciais e semi-presenciais, o que
confirma a existência de demanda potencial para formação superior na região.
MANHUAÇU
MATRÍCULAS INICIAIS
CRECHE
PRÉ-ESCOLA
ENSINO FUNDAMENTAL (REGULAR)
1ª a 4ª série e Anos iniciais
5ª a 8ª série e Anos Finais
ENSINO MÉDIO (REGULAR)
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL – NÍVEL TÉCNICO
EDUCAÇÃO ESPECIAL
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
(SUPLETIVO PRESENCIAL)
Fundamental
Médio
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
(SUPLETIVO SEMI-PRESENCIAL)
Fundamental
Médio

DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA
ESTADUAL
MUNICIPAL
PRIVADA
TOTAL
000
197
1.042
1.239
000
1.880
410
2.290
3.548
4.627
2.876
20
212

2.878
637
000
000
39

543
519
368
1.115
27

6.969
5.783
3.244
1.155
278

469
483

340
000

000
000

809
483

518
414

000
000

000
000

518
414

Fonte: Censo Escolar 2013 – INEP
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O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de Manhuaçu é 0,689, em 2010.
O município está situado na faixa de Desenvolvimento Humano Médio (IDHM entre 0,6 e 0,699).
Entre 2000 e 2010, a dimensão que mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com
crescimento de 0,147), seguida por Longevidade e por Renda. Entre 1991 e 2000, a dimensão que
mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com crescimento de 0,201), seguida por
Longevidade e por Renda.

Entre 2000 e 2010
O IDHM passou de 0,610 em 2000 para 0,689 em 2010 - uma taxa de crescimento de
12,95%. O hiato de desenvolvimento humano, ou seja, a distância entre o IDHM do município e o
limite máximo do índice, que é 1, foi reduzido em 20,26% entre 2000 e 2010.
Entre 1991 e 2000
O IDHM passou de 0,447 em 1991 para 0,610 em 2000 - uma taxa de crescimento de
36,47%. O hiato de desenvolvimento humano, ou seja, a distância entre o IDHM do município e o
limite máximo do índice, que é 1, foi reduzido em 29,48% entre 1991 e 2000.
Entre 1991 e 2010
Manhuaçu teve um incremento no seu IDHM de 54,14% nas últimas duas décadas, acima
da média de crescimento nacional (47,46%) e acima da média de crescimento estadual (52,93%).
O hiato de desenvolvimento humano, ou seja, a distância entre o IDHM do município e o limite
máximo do índice, que é 1, foi reduzido em 43,76% entre 1991 e 2010.

Manhuaçu ocupa a 2199ª posição, em 2010, em relação aos 5.565 municípios do Brasil,
sendo que 2198 (39,50%) municípios estão em situação melhor e 3.366 (60,49%) municípios estão
em situação igual ou pior. Em relação aos 853 outros municípios de Minas Gerais, Manhuaçu
ocupa a 292ª posição, sendo que 291 (34,11%) municípios estão em situação melhor e 561
(65,77%) municípios estão em situação pior ou igual.
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Longevidade, mortalidade e fecundidade
A mortalidade infantil (mortalidade de crianças com menos de um ano) em Manhuaçu
reduziu 23%, passando de 19,4 por mil nascidos vivos em 2000 para 14,8 por mil nascidos vivos
em 2010. Segundo os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio das Nações Unidas, a mortalidade
infantil para o Brasil deve estar abaixo de 17,9 óbitos por mil em 2015. Em 2010, as taxas de
mortalidade infantil do estado e do país eram 15,1 e 16,7 por mil nascidos vivos, respectivamente.

A esperança de vida ao nascer é o indicador utilizado para compor a dimensão
Longevidade do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). Em Manhuaçu, a
esperança de vida ao nascer aumentou 8,0 anos nas últimas duas décadas, passando de 67,4
anos em 1991 para 73,4 anos em 2000, e para 75,4 anos em 2010. Em 2010, a esperança de vida
ao nascer média para o estado é de 75,3 anos e, para o país, de 73,9 anos.
Na região, como um todo, o número de jovens que concluem anualmente seus estudos em
nível médio é bastante elevado. No entanto, o potencial da região em termos de oferta de cursos e
vagas é ainda pequeno, frustrando as esperanças de desenvolvimento desses alunos como
cidadãos, e como profissionais em condições de conduzir a própria vida, de sobreviver com
dignidade, de poder contribuir para o desenvolvimento social e de promover uma melhoria constante
das possibilidades e oportunidades de bem-viver. Aqueles que possuem recursos abandonam a
região, com todos os ônus, incômodos e desconforto que isto representa para as famílias, tendo de
viver por longo período longe do domicílio natal, em busca de formação superior. Na grande maioria
das vezes, não retornam, privando a região de sua capacidade jovem e eficiente, indiscutível mola
propulsora do progresso continuado, além do prejuízo que ocasiona para a melhoria da qualidade de
vida regional.
Instituição(IES)

Nome do Curso

Grau

Modalidade

FACULDADE COMUNITÁRIA DE MANHUAÇU - FCM

ADMINISTRAÇÃO

Bacharelado Presencial

FACULDADE COMUNITÁRIA DE MANHUAÇU - FCM

DIREITO

Bacharelado Presencial

FACULDADE COMUNITÁRIA DE MANHUAÇU - FCM

ENGENHARIA

Bacharelado Presencial

FACULDADE DE CIÊNCIAS GERENCIAIS DE MANHUAÇU - FACIG

CIÊNCIAS CONTÁBEIS

Bacharelado Presencial

FACULDADE DE CIÊNCIAS GERENCIAIS DE MANHUAÇU - FACIG

ADMINISTRAÇÃO

Bacharelado Presencial

FACULDADE DE CIÊNCIAS GERENCIAIS DE MANHUAÇU - FACIG

Bacharelado Presencial

FACULDADE DE CIÊNCIAS GERENCIAIS DE MANHUAÇU - FACIG

ADMINISTRAÇÃO
ANÁLISE E
DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS
ARQUITETURA E
URBANISMO
CONSTRUÇÃO DE
EDIFÍCIOS

FACULDADE DE CIÊNCIAS GERENCIAIS DE MANHUAÇU - FACIG

DIREITO

Bacharelado Presencial

FACULDADE DE CIÊNCIAS GERENCIAIS DE MANHUAÇU - FACIG
FACULDADE DE CIÊNCIAS GERENCIAIS DE MANHUAÇU - FACIG

Tecnológico Presencial
Bacharelado Presencial
Tecnológico Presencial
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FACULDADE DE CIÊNCIAS GERENCIAIS DE MANHUAÇU - FACIG

ENGENHARIA CIVIL

Bacharelado Presencial

FACULDADE DE CIÊNCIAS GERENCIAIS DE MANHUAÇU - FACIG

GESTÃO AMBIENTAL

Tecnológico Presencial

FACULDADE DE CIÊNCIAS GERENCIAIS DE MANHUAÇU - FACIG

GESTÃO DE TURISMO

Tecnológico Presencial

FACULDADE DE CIÊNCIAS GERENCIAIS DE MANHUAÇU - FACIG

HISTÓRIA

Licenciatura Presencial

FACULDADE DE CIÊNCIAS GERENCIAIS DE MANHUAÇU - FACIG

MARKETING

Tecnológico Presencial

FACULDADE DE CIÊNCIAS GERENCIAIS DE MANHUAÇU - FACIG

MATEMÁTICA

Licenciatura Presencial

FACULDADE DE CIÊNCIAS GERENCIAIS DE MANHUAÇU - FACIG

SERVIÇO SOCIAL

Bacharelado Presencial

FACULDADE DO FUTURO - FAF

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Licenciatura Presencial

FACULDADE DO FUTURO - FAF

EDUCAÇÃO FÍSICA

Licenciatura Presencial

FACULDADE DO FUTURO - FAF

EDUCAÇÃO FÍSICA

Bacharelado Presencial

FACULDADE DO FUTURO - FAF

ENFERMAGEM

Bacharelado Presencial

FACULDADE DO FUTURO - FAF

ENGENHARIA CIVIL

Bacharelado Presencial

FACULDADE DO FUTURO - FAF

FARMÁCIA

Bacharelado Presencial

A Faculdade do Futuro, entidade mantida pela Sociedade de Educação Superior de
Manhuaçu, dentro deste contexto apresentado, desenvolve estratégias voltadas para incentivar a
formação acadêmica de nível superior como instrumento gerador de mudança social voltada para o
desenvolvimento da região.
Neste sentido, a presença em Manhuaçu de uma instituição de ensino superior identificada
principalmente com a área de saúde contribui para evitar a evasão regional, e, sobretudo, dinamizar
a qualidade de formação dos profissionais que atuam na Região. A população dos municípios
vizinhos se dirigem a Manhuaçu procurando atendimento às suas necessidades básicas de saúde,
notadamente no que concerne ao tratamento e à assistência à saúde, tanto no setor público quanto
no setor privado.
Na perspectiva de sua missão institucional, a Faculdade do Futuro desenvolve projetos de
atendimento à população, oportunizando aos estudantes a realização de atividades práticas. Essas
atividades buscam estabelecer uma política de conhecimento, condizente com os princípios
norteadores da formação dos alunos, primando pelo desenvolvimento de competências e
habilidades exigidas não apenas pelo mercado de trabalho, mas, sobretudo, pela própria sociedade,
como forma de garantir a formação de profissionais comprometidos com os valores da
transformação social. Ao mesmo tempo, por meio dos projetos de atendimento à população, a
Faculdade do Futuro oferece à região, além de conhecimento produzido, importantes serviços.
Considerando, ainda, sua missão, a Faculdade do Futuro estabeleceu mecanismos para
manter as políticas afirmativas criadas para a democratização do acesso ao ensino superior à
parcela da população menos favorecida, otimizando, assim, uma política inclusiva e de aproximação
entre IES e comunidade. A garantia de consolidação da ética, da cidadania e da diminuição das
desigualdades, na formação de lideranças humanizadas e com visão crítica e reflexiva na
elaboração de estratégias eficientes na persecução dos objetivos institucionais e comunitários faz
parte da missão institucional.
2.2 Princípios Filosóficos e Técnico-Metodológicos Gerais das Práticas Acadêmicas

25

O Projeto Pedagógico Institucional - PPI - é o instrumento político, filosófico e teóricometodológico que norteia as práticas acadêmicas da Faculdade do Futuro, tendo em vista sua
trajetória histórica, inserção regional, missão, finalidades e objetivos, descritos a seguir neste PDI.
É uma declaração de uma identidade institucional; uma explicitação da linha filosóficopedagógica que fundamenta todos os cursos, programas e projetos da Faculdade do Futuro na
direção de afirmar o princípio do funcionamento orgânico da Instituição (no sentido de corpo único,
integrado e em interação dialógica) e favorecer a conquista de uma excelência reconhecida pelos
atores internos e pela sociedade como um todo.
O PPI sintetiza as discussões travadas no seio dos atores envolvidos no projeto de
idealização da Faculdade do Futuro, constituindo-se num produto coletivamente construído que
sistematiza e consubstancia teorias, reflexões e práticas que estão presentes no cotidiano da
Instituição.
A elaboração do PPI superou os desafios próprios do exercício da participação e do
compartilhamento, num trabalho efetivamente cooperativo, porque produto de negociação e
confronto provenientes do pluralismo de idéias dos diferentes atores institucionais envolvidos. A
diversidade de saberes e práticas, próprias da heterogeneidade da formação dos profissionais, se,
por um lado, refletiu-se em diferentes e divergentes percepções e propostas em torno do fenômeno
educativo, por outro, ampliou e enriqueceu os debates, contribuindo decisivamente para a
qualificação teórica de todo o conjunto das políticas institucionais.
Do ponto de vista do conhecimento e do saber, a Faculdade do Futuro procura refletir e
incorporar as mais recentes teorizações e princípios pertinentes. Do ponto de vista do
desenvolvimento regional, buscará promover a sua contribuição para as necessidades do mercado
de trabalho, sem, contudo, perder de vista o perfil do egresso que pretende formar.
Dessa forma, pode-se construir um quadro de referência conceitual e metodológica que
norteará a realização da missão institucional, na medida em que estabelece os parâmetros de
condução das atividades acadêmicas e apresenta políticas institucionais compostas por um conjunto
de estratégias necessárias à consecução dos objetivos maiores da educação superior e da
Instituição.
Em sua fundamentação, o PPI expressa uma visão de mundo e do papel da educação
superior, ao mesmo tempo em que explicita o papel da Instituição e sua contribuição social nos
âmbitos regional e nacional, por meio do ensino, da pesquisa e da extensão na busca da articulação
entre o real e o desejável. Trata-se de uma projeção dos valores originados da identidade da
Instituição, materializados no seu fazer específico, cuja natureza consiste em lidar com o
conhecimento, e que deve delinear o horizonte de longo prazo, não se limitando, portanto, a um
período de gestão.
Os fundamentos do PPI da Faculdade do Futuro orientam o projeto educacional de forma
articulada e não deixam à margem os compromissos sociais da Instituição. O cotidiano educacional
mediante o exercício do princípio da liberdade de ensino se complementa com os compromissos
sociais e confere ao PPI o caráter plural da Instituição. Assim, os fundamentos do processo
educacional criam as condições para que o PPI possa legitimamente materializar-se, articulando a
pluralidade de idéias e propostas que caracterizam a Faculdade do Futuro.
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Na construção do PPI teve-se como pressuposto que um projeto educacional é parte
indissociável dos projetos sociais e culturais que o compõem. Entre suas características básicas
estão:
a) identificar uma proposta pedagógica;
b) entender o “ser humano” como foco de sua concepção;
c) orientar-se por uma visão educativa e em um estilo de ensino-aprendizagem;
d) comprometer os contextos social, econômico e cultural no qual se desenvolve o processo
educacional;
e) pautar-se pela ação integrada de gestores, docentes, alunos e técnico-administrativos.
Para elaboração do PPI tomou-se como referência o Plano Nacional de Graduação,
proposto pelo Fórum de Pró-Reitores de Graduação das Universidades Brasileiras – FORGRAD; as
propostas de reformulação para a educação superior divulgadas pela UNESCO por meio do
documento “Tendências da Educação Superior para o Século XXI”; a Lei nº 9.394, de 20/12/1996,
que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional; o Plano Nacional de Educação,
aprovado pela Lei nº 10.172, de 09/01/2001; o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior
– SINAES (Lei nº 10.861, de 14/04/2004); além das diversas normatizações do Ministério da
Educação sobre a nova ótica do ensino superior.
A missão da Faculdade do Futuro alicerça-se no desenvolvimento de atividades
educacionais de nível superior visando à formação de profissionais para o mercado de trabalho, com
foco especial nas necessidades regionais. A Instituição tem a responsabilidade de preparar
profissionais éticos e competentes capazes de contribuírem para o desenvolvimento regional, o
bem-estar e qualidade de vida dos cidadãos. Dessa forma, os princípios filosóficos gerais que
orientam o desenvolvimento do projeto educacional da Faculdade do Futuro podem ser assim
expressos:
I – Igualdade de condições para o acesso e permanência na Instituição;
II – Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o
pensamento, a arte e o saber;
III – Pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas;
IV – Respeito à liberdade e apreço à tolerância;
V – Valorização do profissional da educação;
VI – Gestão democrática do ensino, assegurando a existência de órgãos
colegiados deliberativos, dos quais participarão segmentos da comunidade
acadêmica e representantes da comunidade;
VII – Garantia de padrão de qualidade;
VIII – Valorização da experiência extra-acadêmica;
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IX – Vinculação entre educação, mercado de trabalho e práticas sociais.
A consagrada articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão é fundamental para a
sustentação do projeto educacional da Faculdade do Futuro.
2.3 Organização Didático-Pedagógica
2.3.1 Perfil do Egresso
O egresso dos cursos da Faculdade do Futuro é um profissional dotado de capacidade
crítica e reflexiva, capaz de promover transformações sociais, comprometido com os fundamentos
éticos e morais que culminem com a melhoria da qualidade de vida da população e do
desenvolvimento regional.
O desenvolvimento de atividades educacionais de nível superior visa à formação de
profissionais para o mercado de trabalho, com foco especial nas necessidades regionais. A
Faculdade do Futuro tem a responsabilidade de preparar profissionais éticos e competentes capazes
de contribuírem para o desenvolvimento regional, o bem-estar e qualidade de vida dos cidadãos.
Para que o egresso alcance o perfil delineado, respeitadas as Diretrizes Curriculares
Nacionais da área de cada curso, a Faculdade do Futuro estabeleceu estratégias que proporcionam
condições para o desenvolvimento das seguintes competências:
 Tomada de decisões: o trabalho dos profissionais egressos da Faculdade do Futuro está
fundamentado na capacidade de tomar decisões, visando o uso apropriado, eficácia e custoefetividade, da força de trabalho, de equipamentos, de procedimentos e de práticas. Para este fim,
os mesmos devem possuir competências e habilidades para avaliar, sistematizar e decidir as
condutas mais adequadas, baseadas em evidências científicas.
 Comunicação: os profissionais egressos da Faculdade do Futuro devem ser acessíveis e devem
manter a confidencialidade das informações a eles confiadas, na interação com outros profissionais
e o público em geral. A comunicação verbal e não-verbal, e habilidades de escrita e leitura; o
domínio de tecnologias de comunicação e informação.
 Liderança: no trabalho em equipe multiprofissional, os egressos da Faculdade do Futuro
deverão estar aptos a assumir posições de liderança, sempre tendo em vista o bem-estar da
comunidade. A liderança envolve compromisso, responsabilidade, empatia, habilidade para tomada
de decisões, comunicação e gerenciamento de forma efetiva e eficaz.
 Administração e gerenciamento: os profissionais devem estar aptos a tomar iniciativas, fazer o
gerenciamento e administração tanto da força de trabalho quanto dos recursos físicos e materiais e
de informação, da mesma forma que devem estar aptos a serem empreendedores, gestores,
empregadores ou lideranças na equipe que integram.
 Educação permanente: os profissionais devem ser capazes de aprender continuamente, tanto
na sua formação, quanto na sua prática. Desta forma, devem aprender a aprender e ter
responsabilidade e compromisso com a sua educação e o treinamento/estágios das futuras
gerações de profissionais, mas proporcionando condições para que haja benefício mútuo entre os
futuros profissionais e os profissionais dos serviços, inclusive, estimulando e promovendo a
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mobilidade acadêmica e profissional, a formação e a cooperação por meio de redes nacionais e
internacionais.
 Educação ambiental: os profissionais devem ser capazes de compreender as inter-relações
entre as múltiplas dimensões do conhecimento e da realidade que afetam a dimensão ambiental,
que geram conflitos pelo acesso e uso dos recursos ambientais e as demais questões que implicam
em relações com o ambiente ao se buscar estruturas sociais sustentáveis. Desenvolver valores
sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio
ambiente, bem de uso comum, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade.
2.3.2 Seleção de Conteúdos
Os conteúdos são selecionados tendo em vista o perfil do egresso e as competências a
serem desenvolvidas, observadas as especificidades de cada área e as Diretrizes Curriculares
Nacionais do curso.
Nessa seleção são observados alguns critérios gerais, entre os quais cabe destacar:
 Relevância social, com vistas a atender às necessidades e condições locais e regionais,
guardando-se sua inserção no contexto nacional e internacional, bem como considerando as
expectativas dos diferentes segmentos sociais no que se refere à atuação dos profissionais da área;
 Atualidade, caracterizada pela incorporação de novos conhecimentos produzidos e pela releitura
sistemática dos disponíveis, com referência a padrões locais, regionais, nacionais e internacionais
do avanço científico-tecnológico e à universalidade do conhecimento;
 Potencialidade para o desenvolvimento intelectual autônomo dos alunos, permitindo-lhes lidar
com mudanças e diversidades tecnológicas, econômicas e culturais, e a busca, avaliação e seleção
crítica de novas informações em diversificadas fontes;
 Interdisciplinaridade no desenvolvimento dos conteúdos, possibilitando a abordagem do objeto
de estudos sob diversos olhares, incluindo a perspectiva da análise teórica, de questões
contemporâneas bem como da dimensão sócio-cultural;
 Conteúdos estruturantes dos diferentes campos de conhecimento, com maiores possibilidades
de integração horizontal entre as diferentes áreas de estudos e integração vertical, passíveis de
organizar a aprendizagem do aluno em níveis crescentes de complexidade.
A cultura, os interesses e as características dos alunos são critérios centrais a serem
considerados na seleção e na organização dos conteúdos, bem como dos princípios metodológicos,
apresentados em seguida.
2.3.3 Princípios Metodológicos
A necessidade de constante atualização decorrente das rápidas transformações que se
processam na sociedade e no mercado de trabalho, exige a adoção de um novo paradigma
pedagógico, no qual a atenção se desloca do ensino para o processo de aprendizagem.
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A prática pedagógica orientadora desse paradigma pauta-se na valorização das
experiências pessoais do aluno, sejam elas acadêmicas ou de vida.
Nesse sentido, a aprendizagem é entendida como processo de construção de
conhecimentos, habilidades e valores em interação com a realidade e com os demais indivíduos, no
qual são colocadas em uso capacidades pessoais.
Para atender a este referencial, o modelo pedagógico adotado nos cursos da Faculdade do
Futuro fundamenta-se nos princípios da pedagogia interativa, de natureza democrática e pluralista,
com um eixo metodológico firmemente estabelecido e que prioriza metodologias ativas de ensinoaprendizagem.
Nessa perspectiva, os alunos passam à condição de sujeitos ativos de sua própria
aprendizagem, adquirindo conhecimentos de forma significativa pelo contato com metodologias de
ensino voltadas para a construção de competências vinculadas ao raciocínio e a reflexão analíticocrítica. O professor, por outro lado, passa a desempenhar o papel de incentivador, garantindo
situações que estimulem a participação ativa do aluno no ato de aprender; e de orientador,
auxiliando a construção do seu próprio conhecimento.
A pedagogia da interação busca promover um processo de aprendizado mais ativo, capaz
de estimular a troca de informações entre professores e alunos e entre os próprios alunos,
estimulando a criatividade e levando-os a desenvolver a habilidade de reagir às novas situações
que, de maneira concreta, serão impostas pela prática profissional. Supera, com vantagens, a
pedagogia da transmissão passiva de conhecimentos utilizada nos métodos tradicionais de ensino,
possibilitando o aperfeiçoamento contínuo de atitudes, conhecimentos e habilidades dos estudantes.
Facilita o desenvolvimento dos seus próprios métodos de estudo, aprendendo a selecionar
criticamente os recursos educacionais mais adequados, trabalhar em equipe e aprender a aprender.
A problematização dos conteúdos constitui requisito necessário e essencial para o
desenvolvimento dessa proposta pedagógica, na medida em que estimula a participação do aluno e
fornece ao professor uma constante atualização do perfil do aluno, dos diferentes níveis de ganhos,
bem como do grau de dificuldade identificado durante o processo de aprendizagem.
A partir de questões problematizadoras consideram-se os conhecimentos prévios e
experiências do aluno, buscando uma síntese que explique ou resolva a situação problema que
desencadeou a discussão. Os alunos são incentivados a avaliar o próprio trabalho, praticando assim
a auto-avaliação, postura indispensável à construção do conhecimento.
Assim, a Faculdade do Futuro busca incentivar atividades desafiadoras que acionem seus
esquemas cognitivos e possibilitem ao aluno observar, descrever, relatar, dialogar, ler, escrever,
comparar, identificar, analisar, sintetizar, deduzir, julgar, avaliar, propor e comparar hipóteses,
buscando atender as necessidades específicas dos grupos, de forma democrática, participativa, de
debate e diálogo.
Por outro lado, os cursos oferecidos pela Faculdade do Futuro estão estruturados em torno
dos seguintes princípios metodológicos:

Interdisciplinaridade – indicada como forma de admitir a ótica pluralista das concepções de
ensino, integrando os diferentes campos do conhecimento e possibilitando uma visão global da
30

realidade; como forma de superar o pensar simplificado e fragmentado da realidade; como forma de
integrar conhecimentos, buscando uma unidade do saber e a superação dos currículos organizados
por disciplinas e centrados em conteúdos.

Articulação entre teoria e prática – pressupõe ações pedagógicas que, ultrapassando os
muros da academia, indicam a necessidade da inserção do aluno em realidades concretas, fazendo
com que a formação centrada na prática busque uma contínua aproximação do mundo do ensino
com o mundo do trabalho;

Diversificação dos cenários de aprendizagem – implica na participação de docentes, discentes
e profissionais dos serviços, nos vários campos do exercício profissional. Essa participação se
apresenta na perspectiva de uma efetiva articulação que contribui não só para a formação
profissional, mas também para as mudanças na produção de serviços. A realidade concreta e os
reais problemas da sociedade são substratos essenciais para o processo ensino-aprendizagem.

Articulação da pesquisa com o ensino e com a extensão – viabiliza a troca de experiências e a
construção/reconstrução/significação de conhecimentos.
No dia-a-dia da prática pedagógica da Faculdade do Futuro são desenvolvidas aulas
expositivas, voltadas para o desenvolvimento dos objetivos constantes nos currículos dos cursos,
combinadas com outras dinâmicas de trabalho como debates, discussões em pequenos grupos,
seminários, visitas a instituições, trabalhos de campo, apresentações de vídeos, dentre outras
possibilidades práticas, abordando aspectos da realidade brasileira e que possam facilitar a
interação docente-conhecimento-discente.
A cada período letivo o Colegiado de Curso realiza uma semana de planejamento, quando
então são definidos os objetivos e conteúdos a serem trabalhados em todas as disciplinas.
Nesse processo, os momentos individuais referem-se à sistematização da proposta de
trabalho de cada professor, enquanto os momentos coletivos se caracterizam pela discussão e
análise conjunta com vistas ao atendimento da interdisciplinaridade e da integração teoria/prática.
No decorrer dos semestres letivos tanto o Colegiado de Curso acompanham
sistematicamente o desenvolvimento do ensino e da aprendizagem buscando garantir o
cumprimento efetivo dos conteúdos programáticos e a construção do conhecimento dos alunos.
2.3.4 Processo de Avaliação
O processo de avaliação está disciplinado no Regimento Geral da Faculdade do Futuro, no
Título IV – Capítulo V, envolvendo normas sobre a avaliação do rendimento acadêmico.
CAPÍTULO V
DA AVALIAÇÃO DO RENDIMENTO ACADÊMICO
Art. 63. A avaliação do rendimento acadêmico é feita por disciplina, incidindo
sobre a frequência e o aproveitamento.
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Art. 64. A frequência às aulas e demais atividades acadêmicas, permitida apenas
aos matriculados, é obrigatória, vedado o abono de faltas, ressalvados os casos
previstos na legislação vigente.
§ 1º Independentemente dos demais resultados obtidos, é considerado
reprovado na disciplina o aluno que não obtenha a, no mínimo, 75% (setenta e
cinco por cento) das aulas e demais atividades programadas.
§ 2º A verificação e registro de frequência são da responsabilidade do professor,
e seu controle, para efeito do parágrafo anterior, da Secretaria de Controle
Acadêmico.
§ 3º Os alunos portadores de afecções congênitas ou adquiridas, de infecções,
de traumatismo ou de outras condições mórbidas, determinando distúrbios
agudos ou agudizados, são considerados merecedores de tratamento
excepcional, devendo a Faculdade do Futuro conceder a esses estudantes,
como compensação à ausência das aulas, o regime de exercícios domiciliares,
com acompanhamento institucional, sempre que compatíveis com o estado de
saúde do aluno, e de acordo com as possibilidades da Faculdade, considerando
a legislação vigente.
I - A partir do oitavo mês de gestação e durante noventa dias a estudante em
estado de gravidez ficará assistida pelo regime de exercícios domiciliares, de
acordo com a legislação vigente;
II - O regime de exercício domiciliar deverá ser requerido na Secretaria de
Controle Acadêmico, por meio de formulário próprio instruído com comprovante
de matrícula e atestado médico contendo o Código Internacional de Doenças
(CID) – motivo do afastamento – e as datas de início e de término do período em
que o aluno ficará afastado das atividades acadêmicas.
Art. 65. O aproveitamento acadêmico é avaliado através de acompanhamento
contínuo do aluno e dos resultados por ele obtidos nos exercícios acadêmicos,
no exame final, sempre escritos, exceto no caso do inciso I do artigo 68.
§ 1º Compete ao professor da disciplina elaborar as atividades de avaliação, bem
como julgar-lhes resultados.
§ 2º. As atividades de avaliação poderão compreender, de acordo com a
natureza da disciplina:
I – provas escritas e/ou orais;
II – projetos;
III – relatórios;
IV – seminários;
V – painéis;
VI – pesquisas bibliográficas e de campo;
VII – estudos de caso;
VIII – outras formas que atendam às peculiaridades didático-pedagógicas de
cada disciplina.
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Art. 66. A cada verificação de aproveitamento é atribuída uma nota, expressa em
grau numérico de zero a dez.
Parágrafo Único. Ressalvado o disposto no artigo 67, atribui-se nota 0 (zero) ao
aluno que deixar de se submeter à verificação prevista na data fixada, bem como
ao que nela se utilizar de meio fraudulento.
Art. 67. A nota final do aluno em cada disciplina, verificada ao término do período
letivo, será a média aritmética simples entre as notas de verificação de
aproveitamento e a nota do exame final.
Art. 68. É concedida, mediante requerimento do aluno e em prazo estabelecido
pela Secretaria de Controle Acadêmico, prova substitutiva ao aluno que deixar de
realizar prova de aproveitamento no período estabelecido no calendário
acadêmico.
Art. 69. Atendida em qualquer caso a frequência mínima de 75% (setenta e cinco
por cento) e demais atividades escolares, é aprovado:
I – independentemente do exame final, o aluno que obtiver nota de
aproveitamento não inferior a 6(seis), correspondentemente à média aritmética,
sem arredondamento, das notas dos trabalhos escolares ou provas; e
II – mediante exame final o aluno que, tendo obtido nota de aproveitamento
inferior a 6 (seis), porém não inferior a 3(três), obtiver nota final não inferior a 5
(cinco) correspondente à média aritmética, sem arredondamento, entre a nota de
aproveitamento e a nota de exame final.
Art. 70. O aluno reprovado por não ter alcançado seja a frequência, sejam as
notas mínimas exigidas, repetirá a disciplina, sujeito, na repetência, às mesmas
exigências de frequência e de aproveitamento estabelecidas neste Regimento.
Art. 71. É promovido ao semestre seguinte o aluno aprovado em todas as
disciplinas do semestre letivo cursado, admitindo-se ainda a promoção com
dependência em até 2 (duas) disciplinas deste semestre.
Parágrafo Único. O aluno reprovado em mais de 2 (duas) disciplinas repetirá as
disciplinas em que não obteve aprovação.
Art. 72. É assegurado ao aluno o direito de requerer a revisão de provas, no
prazo de 03 (três) dias úteis a contar da data da divulgação da nota da respectiva
prova.

2.3.5 Inovações Consideradas Significativas, especialmente quanto à flexibilidade dos
Componentes Curriculares
Nos cursos da Faculdade do Futuro a flexibilidade curricular se reflete em diferentes
perspectivas, mas particularmente na eliminação da rigidez estrutural das matrizes curriculares,
mediante a redução dos pré-requisitos, e na oferta de componentes curriculares optativos.
No que diz respeito aos pré-requisitos, é preciso considerar até que ponto eles constituem,
de fato e em quais casos, um elemento indispensável ao desenvolvimento dos estudos, de forma a
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não impedir o movimento dinâmico do cumprimento do estabelecido no plano de execução curricular
do curso.
Em relação aos componentes curriculares optativos, estes visam fornecer subsídios
complementares à formação universitária do aluno. Sua previsão nas estruturas curriculares busca
garantir uma margem mais ampla de escolha do aluno quanto aos conhecimentos, competências e
habilidades que deseja construir em seu processo de formação, com a necessária orientação da
Coordenadoria de Curso.
A flexibilidade curricular permite que a Instituição acompanhe de perto as reais demandas
do mercado e da sociedade, estruturando planos de curso vinculados à realidade do mundo do
trabalho e, assim, alcançando um adequado perfil profissional de conclusão.
2.3.6 Oportunidades Diferenciadas de Integralização Curricular
A flexibilidade garante oportunidades diferenciadas de integralização dos cursos,
possibilitando aos alunos a construção de uma trajetória autônoma. Nesse sentido, as Atividades
Complementares, previstas para os cursos de graduação, além de constituírem importantes
mecanismos para introduzir a flexibilidade também proporcionam oportunidades diferenciadas, na
medida em que permitem o reconhecimento de atividades enriquecedoras e complementadoras do
perfil do egresso realizadas pelos alunos para a integralização de parcela da carga horária do curso.
A Faculdade do Futuro oferece flexibilidade curricular e autonomia intelectual, possibilitada
por um currículo com Atividades Complementares e outras atividades teórico-práticas que permitem
ao aluno trilhar sua trajetória acadêmica de acordo com seus interesses específicos e particulares, e
sua vocação, buscando sua formação de acordo com suas aptidões.
2.3.7 Atividade Prática Profissional, Complementares e de Estágios
a) Atividade Prática Profissional e de Estágios
O estágio é ato acadêmico educativo supervisionado, componente curricular que visa a
proporcionar ao aluno formação prática, com desenvolvimento das competências e habilidades
necessárias à atuação profissional. É concebido para propiciar ao aluno a participação em situações
simuladas e reais de vida e trabalho, vinculadas à sua área de formação.
O estágio supervisionado na Faculdade do Futuro ajusta-se aos dispositivos da Lei nº
11.788 de 25 de setembro de 2008. O estágio supervisionado é aquele definido como tal no projeto
do curso, cuja carga horária é requisito para aprovação e obtenção de diploma. Constitui uma das
modalidades de prática a ser realizada diretamente em ambientes de trabalho, sob a forma de uma
ação desenvolvida enquanto vivência profissional prolongada, sistemática, intencional e
acompanhada. Ele objetiva a preparação para o trabalho produtivo do estudante.
De acordo com o Regulamento do Estágio Supervisionado, são seus objetivos:
I – oportunizar o desenvolvimento de competências e o exercício das
aptidões necessárias para o desempenho profissional;
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II – possibilitar ao aluno vivência real e prática das atividades profissionais,
complementando seus conhecimentos;
III – assegurar formação prática que permita ao aluno apreender processos
teórico-críticos e operativo-instrumentais para a formulação de proposições
e a mobilização de estratégias para o seu desempenho profissional.
O Estágio Supervisionado pode ser realizado junto a pessoas jurídicas de direito público ou
privado, devidamente conveniadas com a Faculdade do Futuro e que apresentem condições de
proporcionar experiências na área de formação profissional do aluno.
Os documentos presentes na formalização do estágio são:
a) plano de estágio elaborado pela Coordenadora de estágio contendo as ementas,
objetivos, horário e a carga horária do estágio;
b) termo de compromisso com o estagiário ou com o seu representante ou assistente legal ,
quando ele for relativamente incapaz , com o representante da Faculdade do Futuro e com o
representante legal da parte concedente, com datas e assinaturas, contendo os dados pessoais do
estagiário e o número da apólice de seguro em favor do acadêmico;
c) pasta contendo as apólices de seguro dos estagiários com valores compatíveis com a
atividade de estágio.
A supervisão, acompanhamento e avaliação do estágio são de competência dos
Professores Orientadores que avaliam o desempenho dos alunos atribuindo-lhes notas.
Ao final de cada período de estágio, o estagiário deve entregar um relatório de todas as
atividades de acordo com as normas estabelecidas pelo Professor Orientador.
A avaliação do desempenho do estagiário é feita pelo Professor Orientador, de forma
contínua e sistemática, por aluno, durante o desenvolvimento do Estágio Supervisionado.
O Professor orientador na avaliação do desempenho do estagiário leva em consideração:
I – coerência e aplicabilidade do plano de estágio;
II – pontualidade e assiduidade do aluno em seus compromissos, tanto com
a concedente, como com a Faculdade do Futuro;
III – coerência e consistência dos relatórios parciais;
IV – avaliação da concedente, através do relatório firmado pelo
responsável;
V – relatório final, apresentado conforme as normas da ABNT.
É considerado aprovado o estagiário que tenha freqüência de 75% nas atividades de
Estágio Obrigatório e nota igual ou superior a 6,0 (seis) na avaliação efetuada pelo Professor
Orientador com base nos critérios estabelecidos no artigo 17 do Regulamento do Estágio
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Supervisionado. No caso de reprovação, por qualquer motivo, o aluno deve renovar sua matrícula na
atividade de Estágio Supervisionado para o período letivo seguinte.
O aluno deve desenvolver durante o ciclo acadêmico uma programação que totalize a carga
horária mínima determinada na matriz curricular do curso em que está matriculado.
A organização das atividades de Estágio Supervisionado conta com equipe composta pelo
Coordenador de Estágio e pelos Professores Supervisores.
O Regulamento do Estágio Supervisionado da Faculdade do Futuro está inserido no Anexo I
do PDI.
b) Atividades Complementares
As atividades complementares são componentes curriculares enriquecedores e
complementadores do perfil do egresso, que possibilitam o reconhecimento, por avaliação de
habilidades, conhecimento e competência do aluno, inclusive adquirida fora do ambiente acadêmico,
incluindo a prática de estudos e atividades independentes, transversais, opcionais, de
interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mercado do trabalho e com as ações de
extensão junto à comunidade.
As atividades complementares são concebidas para propiciar ao aluno a oportunidade de
realizar, em prolongamento às demais atividades do currículo, uma parte de sua trajetória de forma
autônoma e particular, com conteúdos diversos que lhe permitam enriquecer o conhecimento
propiciado pelo curso de graduação.
De acordo com o Regulamento das Atividades Complementares, entende-se como Atividade
Complementar toda e qualquer atividade, não compreendida nas atividades previstas no
desenvolvimento regular dos componentes curriculares dos cursos de graduação, desde que
adequada à formação acadêmica e ao aprimoramento pessoal e profissional do aluno. Deve-se levar
em conta a conexão material mínima da atividade com o curso em que está matriculado o aluno, em
uma perspectiva interdisciplinar, e analisar sua relevância para o processo de ensino-aprendizagem.
Consideram-se Atividades Complementares aquelas promovidas pela Faculdade do Futuro,
ou por qualquer outra instituição, classificadas nas seguintes modalidades:
I – Grupo 1: Atividades vinculadas ao ensino;
II – Grupo 2: Atividades vinculadas à pesquisa;
III – Grupo 3: Atividades vinculadas à extensão.
São consideradas atividades vinculadas ao ENSINO, no GRUPO 1, as seguintes:
I – a aprovação em disciplinas não incluídas na matriz curricular do curso
em que está matriculado o aluno, desde que contribuam para o
aprimoramento e atualização na área de formação do aluno;

36

II – o exercício efetivo de monitoria na Faculdade do Futuro, com
formalização institucional e exigência de parecer final favorável do professor
responsável;
III – o efetivo exercício de estágio extracurricular em entidade pública ou
privada, como processo de complementação da formação do aluno, e
mediante comprovação fornecida pela instituição em que o interessado
realizou o estágio.
É considerada atividade vinculada à PESQUISA, no GRUPO 2, o conjunto de ações
sistematizadas e coordenadas por um professor orientador, voltadas para a investigação de tema
relevante para a formação profissional. As atividades desenvolvidas em grupos de estudos e
vinculadas a grupo de pesquisa cadastrado na Instituição, podem ser computadas como Atividades
Complementares de PESQUISA.
São consideradas atividades vinculadas à EXTENSÃO, no GRUPO 3, as desenvolvidas em
cursos de extensão, congressos, seminários, simpósios, conferências, palestras, oficinas, semanas
acadêmicas, gincanas culturais ou outras similares.
O aluno deve desenvolver durante o ciclo acadêmico uma programação que totalize a carga
horária mínima determinada na matriz curricular do curso em que está matriculado.
As Atividades Complementares podem ser desenvolvidas em qualquer semestre ou período
letivo, inclusive no período de férias escolares, dentro ou fora do turno regular das aulas, sem
prejuízo, no entanto, de qualquer das atividades de ensino do curso, que são prioritárias.
As Atividades Complementares devem ser planejadas conjuntamente pela Coordenadoria
de Curso, professores e alunos, semestre a semestre, e podem ser cumpridas, de acordo com os
interesses dos alunos e suas vocações, dentro da própria Instituição, ou fora dela.
Para assegurar seu caráter autônomo e flexível, as Atividades Complementares devem ser
livremente escolhidas pelo aluno, observado o rol de possibilidades admitidas pela Faculdade do
Futuro. Todavia, não será permitido o cômputo de mais de 50% da carga horária exigida em única
modalidade.
A programação das Atividades Complementares estará sujeita a validação da
Coordenadoria de Curso, mediante exame de sua compatibilidade com os objetivos do curso,
expressos no Projeto Pedagógico.
A validação das Atividades Complementares será requerida pelo aluno, instruindo o pedido
com a comprovação de freqüência, comparecimento ou participação nos eventos extracurriculares.
Serão consideradas válidas, independente de justificação do aluno ou de exame de compatibilidade,
as Atividades Complementares oferecidas pela Faculdade do Futuro, ou por ela referendadas. O
processo de requerimento, comprovação e validação das Atividades Complementares ficará
registrado na Coordenadoria de Curso.
O acompanhamento das Atividades Complementares desenvolvidas pelos alunos será
exercido por um professor vinculado ao corpo docente da Faculdade do Futuro, indicado pela
Coordenadoria de Curso e designado por ato do Diretor da Instituição, competindo-lhe:
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I – cumprir e fazer cumprir as normas constantes neste Regulamento;
II – cooperar com a Coordenadoria de Curso na elaboração do Programa de
Atividades Complementares, dando-lhe ampla publicidade para os alunos;
III – acompanhar e controlar a participação dos alunos em ações e eventos
promovidos pela Instituição, que visem o aproveitamento como Atividades
Complementares;
IV – apreciar e decidir a respeito da validade de documentos apresentados
pelos alunos, que objetivem aproveitamento de eventos externos como
Atividades Complementares;
V – apresentar à Coordenadoria de Curso, relatório semestral detalhando
as Atividades Complementares desenvolvidas pelos alunos e validadas,
acompanhado dos documentos comprovantes da sua realização, com a
indicação das cargas horárias e da freqüência registrada de cada um dos
alunos.
Compete à Coordenadoria de Curso a elaboração do Programa de Atividades
Complementares, incluindo o elenco de atividades institucionais, devendo o mesmo ser publicado e
distribuído aos alunos no início de cada semestre letivo.
Independentemente de participar de eventos promovidos ou oferecidos pela Faculdade do
Futuro, compete ao aluno desenvolver esforços para buscar na comunidade externa e participar da
realização de outros que sejam promovidos ou realizados por órgãos públicos ou privados e/ou
instituições atuantes na comunidade, que por sua natureza possam vir a ser aproveitados com vistas
à integralização de Atividades Complementares.
O Regulamento das Atividades Complementares na Faculdade do Futuro está inserido no
Anexo II do PDI.
2.3.8 Desenvolvimento de Materiais Pedagógicos
O material pedagógico utilizado na Instituição é desenvolvido pelos professores dos cursos,
de acordo com a natureza das disciplinas que ministram, dentro de especificações e padrões
definidos pelos Colegiados de Curso e aprovados pelo Conselho Superior. Os alunos podem
eventualmente colaborar no desenvolvimento deste material.
A Faculdade do Futuro fomenta o desenvolvimento de novos materiais didáticos para os
cursos que são implantados. Tal iniciativa tem fundamento na lacuna entre o tradicional processo de
produção de material didático e as exigências inovadoras dos cursos.
De uma maneira geral, a literatura existente apresenta-se extremamente necessária, porém
é insuficiente às crescentes demandas do ensino de graduação. Isso ocorre porque as inovações
propostas para os cursos, tais como a interdisciplinaridade, o caráter prático da educação e
atualização permanente, não encontram respaldo nos materiais didáticos tradicionais.
O material pedagógico pode também ser adquirido, conforme indicação das Coordenadorias
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de Curso, de acordo com a natureza das disciplinas e do nível tecnológico exigido.
2.3.9 Incorporação de Avanços Tecnológicos
É estimulado o uso entre os docentes, de ferramentas informatizadas que permitam o
acesso dos alunos aos textos e outros materiais didáticos em mídias eletrônicas.
A Faculdade do Futuro incorpora de maneira crescente os avanços tecnológicos às
atividades de ensino, pesquisa e extensão. Para tanto, é destinado percentual de sua receita anual
para a aquisição de microcomputadores e softwares utilizados em atividades práticas dos cursos
oferecidos.
A Instituição incentiva, também, a participação do corpo docente em eventos que abordam
temas relacionados à incorporação de novas tecnologias ao processo de ensino-aprendizagem para
que disseminem este tipo de conhecimento, promovendo as inovações no âmbito dos cursos.
2.4 Políticas de Ensino
A Faculdade do Futuro adota como referencial pedagógico a prática da “educação ao longo
de toda a vida”, conforme apresentada pela UNESCO no Relatório da Comissão Internacional sobre
a Educação para o Século XXI.
Nessa perspectiva, a educação proporciona ao indivíduo um conhecimento dinâmico do
mundo, dos outros e de si mesmos, capacitando-o para o exercício profissional em tempos de
mudanças. Conforme enfatizado no referido Relatório, “a educação deve transmitir, de fato, de forma
maciça e eficaz, cada vez mais, saberes e saber-fazer evolutivos, adaptados à civilização cognitiva,
pois são as bases das competências do futuro. Simultaneamente, compete-lhe encontrar e assinalar
as referências que impeçam as pessoas de ficar submergidas nas ondas de informações, mais ou
menos efêmeras, que invadem os espaços públicos e privados e as levem a orientar-se para
projetos de desenvolvimento individuais e coletivos. À educação cabe fornecer, de algum modo, os
mapas de um mundo complexo e constantemente agitado e, ao mesmo tempo, a bússola que
permita navegar através dele”.
A “educação ao longo de toda a vida” organiza-se em torno de quatro aprendizagens
fundamentais, que constituem os pilares do conhecimento:
 Aprender a conhecer significa, antes de tudo, o aprendizado dos métodos que nos
ajudam a distinguir o que é real do que é ilusório e ter, assim, acesso aos saberes de nossa época.
A iniciação precoce na ciência é salutar, pois ela dá acesso, desde o início da vida humana à nãoaceitação de qualquer resposta sem fundamentação racional e/ou de qualquer certeza que esteja
em contradição com os fatos.
 Aprender a fazer é um aprendizado da criatividade. “Fazer” também significa criar algo
novo, trazer à luz as próprias potencialidades criativas, para que venha a exercer uma profissão em
conformidade com suas predisposições interiores.
 Aprender a viver juntos significa, em primeiro lugar, respeitar as normas que
regulamentam as relações entre os seres que compõem uma coletividade. Porém, essas normas
devem ser verdadeiramente compreendidas, admitidas interiormente por cada ser, e não sofridas
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como imposições exteriores. “Viver junto” não quer dizer simplesmente tolerar o outro com suas
diferenças embora permanecendo convencido da justeza absoluta das próprias posições.
 Aprender a ser implica em aprender que a palavra “existir” significa descobrir os próprios
condicionamentos, descobrir a harmonia ou a desarmonia entre a vida individual e social.
Focada nessas premissas norteadoras, a Faculdade do Futuro incorpora aos seus cursos
abordagens que busquem:
 Construção coletiva expressa na intenção e prática de cada segmento que constitui a
Instituição, levando em conta a articulação dialética, diferenciação e integração, globalidade e
especificidade;
 Interação recíproca com a sociedade caracterizada pela educação e desenvolvimento
econômico-social sustentáveis, reafirmando o seu compromisso como potencializadora da formação
humana e profissional;
 Construção permanente da qualidade de ensino: entendida e incorporada como
processual e cotidiana da graduação e da pós-graduação, indagando continuamente sobre: Que tipo
de sociedade temos e queremos?, Qual a função dos cursos superiores frente às novas relações
sociais e de produção? Qual o perfil do profissional a formar frente às exigências do mercado de
trabalho?;
 Integração entre ensino, pesquisa e extensão buscando a construção de um processo
educacional fundado na elaboração/reelaboração de conhecimentos, objetivando a apreensão e
intervenção na realidade enquanto uma totalidade dinâmica e contraditória;
 Extensão voltada para seus aspectos fundamentais, quais sejam, tornar a coletividade
beneficiária direta e imediata das conquistas do ensino e da pesquisa, socializando o saber e a
coleta do saber não-científico elaborado pela comunidade para, estruturando-o em bases científicas,
restituí-lo a sua origem;
 Desenvolvimento curricular contextualizado e circunstanciado, expressão da concepção
de conhecimento entendido como atividade humana e processualmente construído na produção da
vida material;
 Busca permanente da unidade teoria e prática, o que exige a incorporação de
professores e alunos em atividades de pesquisa e iniciação científica.
2.5 Políticas de Extensão
As atividades de extensão e de projetos se colocam como prática acadêmica que objetiva
promover a interação da Faculdade do Futuro com as demandas da sociedade, reafirmando o
compromisso social como forma de inserção nas ações de promoção e garantia dos valores
democráticos, de igualdade e desenvolvimento social, possibilitando a formação do profissional
cidadão.
A extensão se configura como uma forma de intervenção que favorece uma visão
abrangente e integradora da sociedade, constituindo-se em espaço privilegiado no processo de
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formação profissional. Suas ações se voltam para o atendimento de demandas sociais colhidas no
confronto direto com a realidade próxima, contribuindo, significativamente, na produção do
conhecimento.
No ensino superior, especialmente aquele consciente de sua importância social, a extensão
torna-se uma das funções equivalentes ao ensino e à pesquisa.
A Faculdade do Futuro nasceu com a preocupação de qualificar-se como uma instituição de
ensino superior capaz de promover as funções da pesquisa e da extensão.
Os princípios que norteiam os diferentes projetos de extensão da Faculdade do Futuro
podem ser expressos como:
I – prática acadêmica que possibilita, juntamente com o ensino e a
pesquisa, a ação de reflexão e mudança no interior de cada curso e nas
comunidades onde essas estão inseridas;
II – ações que devem alicerçar-se, principalmente, nas prioridades e
demandas da região;
III – produção e aplicação de conhecimento para o desenvolvimento
regional.
Os programas de extensão, articulados com o ensino e pesquisa, desenvolvem-se sob a
forma de atividades permanentes em projetos.
De acordo com o artigo 38 do Regimento Geral da Faculdade do Futuro, os serviços são
realizados sob a forma de:
I – atendimento à comunidade, diretamente ou por meio de instituições
públicas e privadas;
II – participação em iniciativa de natureza cultural, artística e científica;
III – promoção de atividades artísticas, culturais e desportivas.
As ações de extensão realizadas pela Faculdade do Futuro têm por objetivo a difusão de
conhecimentos pertinentes às áreas dos cursos de graduação oferecidos, e são viabilizadas
mediante as seguintes ações:


Promoção de Seminários, Simpósios, Encontros e Cursos de Extensão;

 Promoção de congressos para comunicação e divulgação de resultados decorrentes das
atividades de ensino e pesquisa;


Intercâmbio com instituições congêneres, nacionais, bem como outros meios a seu alcance;

 Articulação com o sistema empresarial, visando à promoção de oportunidades de estágios e
outras atividades;
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Prestação de serviços visando à integração com a comunidade local e regional;

 Treinamento pré-profissional dos discentes dos cursos de graduação de bacharelado e de
licenciatura e dos cursos de pós-graduação;


Atendimento direto à comunidade e instituições públicas ou particulares;



Promoção de atividades e/ou participação em iniciativas de natureza cultural;



Divulgação de estudos sobre aspectos da realidade local e regional;



Estímulo à criação literária, artística, científica, tecnológica e esportiva;



Publicação de trabalhos de interesse cultural.

Há uma preocupação da Faculdade do Futuro em desenvolver atividades de extensão que
atendam à comunidade regional em termos sociais, culturais, ambientais e outros.
O Núcleo de Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação – NEPP tem por finalidade congregar os
projetos de pesquisa e de extensão da Faculdade do Futuro, dar apoio à execução das atividades,
além de buscar e promover meios para divulgação dos resultados parciais e finais dos projetos
desenvolvidos. A seguir é apresentado o Regulamento de Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação da
Faculdade do Futuro, que trata do Núcleo de Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação – NEPP.

2.6 Políticas de Pesquisa
A Faculdade do Futuro entende a necessidade de incentivar a pesquisa como apoio
necessário à qualificação do ensino, pautando-se pelos seguintes princípios:
I – o conhecimento científico é o principal patrimônio para o
desenvolvimento econômico sustentável e responsável de uma região;
II – o compromisso dos cursos superiores com as demandas da região em
que estes se localizam deve estar refletido na política de pesquisa da
Instituição, ainda que esta não se volte, exclusivamente, para tais
demandas;
III – a prática da pesquisa contribui para a formação de profissionais aptos a
propor soluções alternativas e criativas face às transformações sociais,
desenvolvendo nos alunos as seguintes habilidades: percepção crítica da
realidade; reflexão de caráter interdisciplinar; elaboração de textos técnicocientíficos e filosóficos de qualidade; desenvolvimento de trabalhos em
grupo; levantamento, avaliação e sistematização de dados; seleção e
utilização de conhecimentos úteis à atividade profissional;
IV – a pesquisa prepara os alunos para a disseminação do saber, tornando
possível a formação de professores e futuros ingressos nos programas de
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pós-graduação, lato e stricto sensu;
V – a pesquisa reverte-se em benefícios para a Instituição, promovendo o
ensino, e para a comunidade em geral, promovendo a extensão. Para que a
pesquisa cumpra seu papel no desenvolvimento social sustentável e
responsável, ela não pode estar dissociada das atividades de ensino e de
extensão;
VI – a pesquisa não se restringe às grandes universidades, aos centros
universitários ou aos “centros de excelência”. Ela deve fazer parte da
cultura da instituição de ensino superior, ainda que de pequeno porte, sem
que isto implique na mediocrização ou na redução do rigor dos métodos
científicos.
Os incentivos à pesquisa estão previstos no Regimento Geral da Faculdade do Futuro. A
Faculdade do Futuro incentiva a pesquisa por todos os meios ao seu alcance, principalmente
através:
I – do cultivo da atividade científica e do estímulo ao pensar crítico em
qualquer atividade didático-pedagógica;
II – da manutenção de serviços de apoio indispensáveis, tais como,
biblioteca, documentação e divulgação científica;
III – da formação de pessoal em cursos de pós-graduação;
IV – da concessão de bolsas de estudos ou de auxílios para a execução de
determinados projetos;
V – da realização de convênios com entidades patrocinadoras de pesquisa;
VI – do intercâmbio com instituições científicas;
VII – da programação de eventos científicos e participação em congressos,
simpósios, seminários e encontros.
Para promover as atividades de pesquisas, a Faculdade do Futuro utiliza as seguintes
estratégias de ação:


Concessão de bolas para execução de projetos científicos;

 Promoção de meios e recursos para auxiliar a publicação de livros e monografias de membros
dos corpos docente e discente;
 Desenvolvimento de mecanismos de interação com a comunidade empresarial e órgãos de
fomento à pesquisa de modo a facilitar a regularidade da assistência gerencial, a consultoria e
prestação de serviços às empresas privadas e entidades oficiais;


Realização de convênios com outras instituições, públicas e privadas;
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 Intercâmbio com instituições, visando a incentivar contratos entre pesquisadores e o
desenvolvimento de projetos comuns;


Divulgação das pesquisas realizadas;



Realização de conclaves destinados ao debate de temas de interesse da pesquisa;



Incentivo à participação de discentes na iniciação científica;



Incentivo à participação de docentes em conclaves nacionais e internacionais.

O Núcleo de Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação – NEPP tem por finalidade congregar os
projetos de pesquisa e de extensão da Faculdade do Futuro, dar apoio à execução das atividades,
além de buscar e promover meios para divulgação dos resultados parciais e finais dos projetos
desenvolvidos.
O Regulamento de Pesquisa da Faculdade do Futuro está inserido no Anexo V do PDI.
2.7 Políticas de Pós-Graduação
A pós-graduação é uma modalidade de ensino responsável diretamente pela capacitação de
profissionais e pela formação de futuros pesquisadores. Surge como uma das principais respostas
do setor educacional às necessidades e demandas da sociedade.
São diretrizes políticas dos programas de pós-graduação da Faculdade do Futuro:


Atender as demandas da região;

 Propiciar formação técnica, científica e cultural, ampla e aprofundada, desenvolvendo a
capacidade de pesquisa e o poder criador nos diferentes ramos do saber, e será aberta a graduados
que preencham os requisitos de acordo com a legislação vigente;


Fomentar a pesquisa, gerando novos conhecimentos;



Promover um maior intercâmbio com outras instituições de ensino superior;



Revitalizar os cursos de graduação.



Proporcionar a fixação de profissional qualificado na região.

As propostas dos cursos de pós-graduação deverão ser elaboradas conforme modelo
proposto pelo Núcleo de Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação. Os projetos deverão ser aprovados
pelos Colegiados de Curso e encaminhados para o Núcleo de Extensão, Pesquisa e PósGraduação. O Coordenador de Curso e professor responsável pela proposta de cursos de pósgraduação deverão discriminar os valores financeiros que serão investidos, para serem aprovados
pelo Diretor da Instituição.
O Núcleo de Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação – NEPP deverá propor cursos de pósgraduação atendendo aos interesses e necessidades da comunidade em geral.
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São competências do Professor responsável pelos Programas de Pós-Graduação:
I – cumprir normas e procedimentos operacionais estabelecidos pelo Núcleo
de Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação – NEPP;
II – elaborar, supervisionar os projetos, ações, atividades, cursos sob sua
coordenação;
III – fazer o acompanhamento físico-financeiro dos projetos, ações e
atividades, avaliando os seus resultados;
IV – elaborar relatório geral semestral e anual de atividades;
V – elaborar proposta de orçamento;
VI – acompanhar a execução orçamentária;
VII – analisar junto ao Coordenador do NEPP as propostas orçamentárias;
VIII – promover a articulação das atividades sob sua coordenação com as
demais desenvolvidas na Faculdade do Futuro;
IX – emitir parecer em processos ou matérias referentes a sua área de
coordenação.
O programa de pós-graduação da Faculdade do Futuro está integrado ao nível de PósGraduação Lato Sensu e Stricto Sensu. Ao nível de Lato Sensu os cursos terão caráter acadêmico e
profissional e poderão ser de Especialização. A Especialização objetiva o aprofundamento de
conhecimentos e técnicas em disciplinas ou área restrita do saber.
Neste sentido para a operacionalização das Políticas Institucionais para a Pós-Graduação, a
Faculdade do Futuro envida esforços para proporcionar uma oferta de possibilidades com
competência e qualidade. Este esforço traduz-se pelas Atividades de Pós-Graduação, Pesquisa e
Extensão, estabelecidas de acordo com os padrões de qualidade exigidos pelos órgãos oficiais e em
sintonia com as novas exigências de inserção da sociedade contemporânea.
A Política de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão é um exercício de construção de
parâmetros que balizam a atuação da Faculdade do Futuro, de forma mais eficiente, para atingir
seus objetivos e metas no campo da pós-graduação, pesquisa e extensão, consoante com as
diretrizes que buscam fornecer respostas aos desafios impostos no cumprimento de sua missão.
Dentro dessa perspectiva e, em linhas gerais, o desenvolvimento de um programa no campo da pósgraduação, pesquisa e extensão - elo de ligação entre o ensino, a pesquisa e a sociedade, tendo
como referência a inovação, a transformação e a excelência, norteia-se por eixos que possibilitem a
adoção de novas metodologias que gerem conhecimentos, competências e habilidades voltados
para as necessidades de reconhecimento dos problemas sociais enfrentados pela comunidade.
Os cursos de pós-graduação lato sensu da Faculdade do Futuro são cursos de
periodicidade não regular, oferecidos para os portadores de diploma de curso superior, e regidos
pelas normas do Conselho Nacional de Educação, pelos preceitos do Regimento Geral da
Faculdade do Futuro e pelas normas de seus Regulamentos, que dispõem sobre os direitos e os
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deveres dos corpos docente e discente.
Os cursos de pós-graduação lato sensu têm por objetivo o aprofundamento de
conhecimentos e habilidades técnicas em setores específicos do saber, propiciando a completa
adaptação de um pós-graduado às funções a que se destine na respectiva atividade profissional,
com um mínimo de 360 horas de atividades de acordo com a legislação vigente, sendo todos os
cursos presenciais (exigência de 75% de presença). A elaboração e defesa de monografia é prérequisito para a conclusão do curso e obtenção de certificado.
Desde o ano de 2004, a Faculdade do Futuro disponibiliza o Programa de Especialização
em Saúde da Família (PSF). O curso tem uma carga mensal de 20 horas e 360 horas no total. O
curso é desenvolvido sob forma de módulos temáticos. Atualmente, o curso está em sua quinta
turma. Em 2007, a Faculdade do Futuro abriu mais dois novos programas de especialização
pautados nas necessidades de qualificação dos profissionais da região. O curso de Saúde do
Trabalhador teve início em maio de 2007 e do mesmo modo que o curso em PSF é desenvolvido
sob a forma de módulos temáticos. Os conteúdos trabalhados visam a refletir sobre os fundamentos
teóricos e práticos que influenciam o campo da saúde do trabalhador; discutir as diferentes
concepções que fundamentam o estudo da relação trabalho-saúde; analisar os dispositivos legais
relacionados à área de saúde do trabalhador e proporcionar o desenvolvimento de uma postura
crítico-reflexiva na vigilância em saúde do trabalhador. O programa de Auditoria em Saúde é
oferecido com carga horária total de 420 horas, também, desenvolvidas em módulos temáticos
mensais de 20 horas. O curso pretende refletir e avaliar a assistência prestada aos clientes e
usuários do Sistema de Saúde a partir de parâmetros pré-estabelecidos, visando à melhoria dos
serviços dispensados e fornecendo dados relevantes para a elevação da qualidade do exercício
profissional.
Pós-graduação stricto sensu:
Coerente e em consonância com o desenvolvimento local, regional e institucional a
Faculdade do Futuro, iniciou em agosto de 2007 a discussão por meio de seminários para a
elaboração do Projeto de Mestrado Profissional. Com isso, os parâmetros significativos para a sua
elaboração e propositura foram:
- Contexto nacional: necessidade de qualificar profissionais da área de saúde; 420 mil vagas
nos cursos de graduação em processos seletivos anuais; incremento de 737% no nº de vagas
oferecidas na graduação em biomedicina e de 244% em enfermagem,
entre
2000 e 2004;
- Constituição Federal de 1988: é competência do SUS (Sistema Único de Saúde) ordenar a
formação de recursos humanos. Apesar disto, nesses últimos 20 anos, no entanto, não se
estabeleceu uma relação direta entre o conjunto de diretrizes para a diplomação desses
profissionais e a rede pública de saúde;
- Contexto regional: Indicadores de saúde e de educação, bem como a distribuição de
stricto sensu no Estado de Minas Gerais; egressos dos cursos lato sensu;
- Possibilidades e perspectivas institucionais: Contribuir para a consolidação do Sistema
Único de Saúde (SUS) como diretriz articuladora do programa; subsidiar a fixação de pessoal
qualificado na região; Histórico institucional, sua projeção local e regional na área de saúde;
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identificação de que o Mestrado Profissional seria a modalidade preferencial para a qualificação e
capacitação de recursos humanos para a área da saúde, haja vista a demanda reprimida na região.
A proposta de criar o “Mestrado Profissional em cuidado em saúde: ambiente, ensino e
trabalho” está fundamentada nas mudanças que vêm ocorrendo nas Políticas da Pós-Graduação,
formuladas pela CAPES, bem como no desenvolvimento de indústria e de empresas na região e, na
própria evolução qualitativa da Faculdade do Futuro, que expressa seu amadurecimento e sua
contribuição efetiva na área de saúde local e regional. Dentre essas mudanças destacamos como
prioritário o deslocamento da ênfase do ensino para a pesquisa, na perspectiva da indissociabilidade
da pesquisa-ensino-extensão, visando à produção do conhecimento, contextualizada pela realidade
social e sanitária brasileira.
Neste sentido, o “Mestrado Profissional em cuidado em saúde: ambiente, ensino e trabalho”
assume como elemento nuclear de sua configuração as práticas investigativas, que buscam elucidar
objetos de estudos que emanam desta realidade na busca de resposta que vão oferecer
contribuições para o avanço da área de saúde, especificamente, no que se relaciona com o
ambiente ensino e trabalho assim como atender as demandas sociais, que orientam a
sistematização do cuidado em saúde, em todos os níveis de atenção, tendo como eixo estruturante
a promoção da saúde da população e o desenvolvimento de empresas regionais, balizada na
interdisciplinaridade como principio pedagógico; no entendimento de cuidado e educação em saúde
como linhas aglutinadoras dos processos de investigação; nas metas do Plano de Desenvolvimento
Institucional; nos objetivos e metas do Projeto Político e Pedagógico Institucional; no perfil de
egressos dos cursos de Ciências Biológicas, Educação Física, Enfermagem e Farmácia; no perfil de
egressos dos Cursos lato-sensu: Saúde da Família, Saúde do trabalhador, Auditoria em Saúde.
O Mestrado adequa-se às exigências da sociedade e contribui para o avanço do
conhecimento e as práticas em saúde no âmbito da região onde se situa o curso, bem como no
contexto dos Programas de Pós-Graduação, garantindo sua identidade expressa na sua área de
concentração: Cuidado: Saúde, sociedade e ambiente, constituída por duas linhas de pesquisa:
Saúde, Sociedade e ambiente; e, Saúde e ensino.
Apresenta como princípios:
 Integração entre os níveis de educação superior: graduação e pós-graduação;
 Indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa, a extensão e a assistência, tendo como
eixo integrador a investigação científica;
 Produção do conhecimento no ensino e saúde voltada para a defesa e qualificação da
vida, ambiente e trabalho;
 Valorização e exercício dos preceitos éticos, da postura humanista e da cidadania plena;
 Reflexão acadêmica, contextualizada e plural, em relação à inserção da saúde e do
ensino no mundo do trabalho, tendo como referência visão crítico social das condições de vida
da população brasileira;
 Construção epistemológica interdisciplinar, garantindo a pluralidade teórica e
metodológica.
47

Objetivos do curso:
- qualificar profissionais para atuarem como formadores e indutores de processos de
mudança em seus espaços de trabalho mediante a adoção de novos conceitos e práticas,
desenvolvendo produtos de alta aplicabilidade ao desenvolvimento do Sistema Único de Saúde e do
Sistema de Ciência e Tecnologia;
- qualificar os profissionais graduados no âmbito da pós-graduação stricto sensu, tendo em
vista as necessidades de serviços relacionados à área de saúde;
- ampliar as possibilidades de construção do conhecimento no que concerne à compreensão
do cuidado, do ensino e da saúde como processos de produção social; e a fixação de profissionais
qualificados na região;
- subsidiar a análise e a aplicação do conhecimento científico no cuidado, no ensino e nos
serviços, considerando-se as formas clássicas e as metodologias emergentes, estabelecendo a
complementaridade entre elas;
- preparar o profissional para a atuação docente, focalizando o cuidado, o ensino, a
aprendizagem, o currículo, a escola e o sistema escolar.
Perfil do profissional a ser formado:
- ter habilidade e competência para atuar na pesquisa, no ensino e na inovação tecnológica,
além de oferecer à comunidade uma avaliação criteriosa e sistemática dos seus problemas de
saúde, trabalho e educação;
- ter habilidade e capacidade para interpretar a realidade do trabalho, dos serviços e do
ensino para intervenção e ação transformadoras.
Marco filosófico:
Entendemos a produção de conhecimento na área de cuidado em saúde como processo de
construção coletiva e interdisciplinar, que envolve a diversidade temática e metodológica,
considerando como fundante, neste processo, a cultura, a cidadania, o ensino, o trabalho, as
inovações científicas e tecnológicas, alicerçadas na ética e na solidariedade, com uma visão
includente, onde os seres humanos são considerados como sujeitos do momento histórico e
partícipes de todas as etapas de mudanças e transformações da sociedade.
Neste contexto, contemplar o cuidado em saúde como uma perspectiva de desenvolvimento
do conhecimento que contribui para a melhoria da qualidade de vida e da dignidade humana, haja
vista o ambiente, ensino e trabalho, tendo como elementos nucleares do processo de trabalho e de
produção de conhecimento, é reconhecer o cuidar de seres humanos, homens e mulheres, em todas
as faixas etárias e em todos os níveis de atenção à saúde e inserção social e do ambiente que os
circunscreve.
Marco de referência:
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Neste Projeto, assumi-se, como marco referencial, um conjunto de conceitos que integra a
formulação teórica e programática do presente documento. Dentre eles, destacamos o conceito de
saúde expresso na Constituição Brasileira de 1988, onde saúde é definida como "condições dignas
de vida" e os fundamentos determinados dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.
Coerente com esta posição, adota-se o processo saúde-doença e o Sistema Único de
Saúde (SUS), como instrumentos de análise da realidade sanitária do país e base para formulação
de conhecimentos necessários à transformação das condições de saúde dos grupos populacionais.
Neste contexto, o Curso, com fundamento nas suas Linhas de Pesquisa, tem incrementado
a produção, difusão e aplicação do conhecimento de saúde, visando a contribuir efetivamente para a
qualidade da assistência prestada e efetividade dos serviços à população em todos os níveis de
atenção a saúde.
O Curso de Mestrado profissional apresentará a interdisciplinaridade como principio
pedagógico; e, o cuidado e a educação em saúde como linhas aglutinadoras dos processos de
investigação.
Marco estrutural:
O “Mestrado Profissional em cuidado em saúde: ambiente, ensino e trabalho” da Faculdade
do Futuro, destina-se ao desenvolvimento de atividades acadêmicas no âmbito da Pós-Graduação e
da Pesquisa em saúde.
A estrutura acadêmica e técnica deste curso expressa e reflete os marcos descritos acima.
Está consoante com uma visão global que articula o todo com as partes e as partes com o todo,
buscando discutir e aprofundar a complexidade das questões contemporâneas. Desta forma,
buscamos avançar da visão hegemônica de ciência, para um paradigma que não despreze no todo
esta visão, mas contemple a multireferencialidade e articule valores, cultura e sentimentos como
categorias na produção da ciência.
Esta tendência científica contemporânea vem se concretizando neste Curso pela produção
de conhecimento abrigando aspectos da objetividade e da subjetividade no recorte teórico e
metodológico das temáticas.
Estes recortes integram as áreas de concentração que são os primeiros elementos da
estrutura acadêmica deste Curso, dando origem às Linhas de Pesquisa.
Assim, a Instituição concluirá e apresentará à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior (CAPES) o Projeto de Mestrado Profissional CUIDADO EM SAÚDE: AMBIENTE,
ENSINO E TRABALHO para apreciação, avaliação.
O Curso de Mestrado profissional apresenta a interdisciplinaridade como principio
pedagógico; e, o cuidado e a educação em saúde como linhas aglutinadoras dos processos de
investigação. Seus objetivos são: qualificar profissionais para atuarem como formadores e indutores
de processos de mudança em seus espaços de trabalho mediante a adoção de novos conceitos e
práticas, desenvolvendo produtos de alta aplicabilidade ao desenvolvimento do Sistema Único de
Saúde e do Sistema de Ciência e Tecnologia; qualificar os profissionais graduados no âmbito da
pós-graduação stricto sensu, tendo em vista as necessidades de serviços relacionados à área de
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saúde; ampliar as possibilidades de construção do conhecimento no que concerne à compreensão
do cuidado, do ensino e da saúde como processos de produção social; e a fixação de profissionais
qualificados na região; subsidiar a análise e a aplicação do conhecimento científico no cuidado, no
ensino e nos serviços, considerando-se as formas clássicas e as metodologias emergentes,
estabelecendo a complementaridade entre elas; preparar o profissional para a atuação docente,
focalizando o cuidado, o ensino, a aprendizagem, o currículo, a escola e o sistema escolar.
O perfil do profissional a ser formado é: ter habilidade e competência para atuar na
pesquisa, no ensino e na inovação tecnológica, além de oferecer à comunidade uma avaliação
criteriosa e sistemática dos seus problemas de saúde, trabalho e educação; ser capaz de interpretar
a realidade do trabalho, dos serviços e do ensino para intervenção e ação transformadora.
O Regimento e o Regulamento do Mestrado estão inseridos nos ANEXOS XVII deste PDI.
2.8 Políticas de Gestão
O planejamento institucional tem como objetivo dotar a Instituição de um modelo de
estrutura organizacional que lhe permita viabilizar a consecução de sua missão, objetivos e metas
propostos neste PDI.
O modelo adotado de planejamento procura viabilizar a implantação e desenvolvimento do
PDI na perspectiva de uma política construída em uma conjuntura complexa e dinâmica permitindo
conviver com as necessidades, tensões, relações de forças e negociações peculiares ao contexto
educacional.
A política institucional de gestão da Faculdade do Futuro pode ser explicitada com base nos
seguintes princípios fundamentais da organização:
 Unidade de patrimônio e administração;
 Estrutura orgânica com base em cursos, vinculados à administração superior;
 Indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, vedada a duplicação de meios para
fins idênticos;
 Racionalidade de organização com plena utilização dos recursos materiais e humanos
disponíveis;
 Flexibilidade de métodos e critérios, com vistas às diferenças individuais dos alunos, às
peculiaridades locais e regionais, e às possibilidades de combinação dos conhecimentos para novos
cursos e programas de pesquisa e de extensão.
Os eixos centrais da gestão institucional estabelecem: a) a adoção de um modelo de
organização que, em todos os planos, conduza à realização da missão institucional; b) uma
organização integrada a um padrão geral de administração flexível e baseada na informação, na
informatização e no domínio das novas tecnologias de comunicação; c) planejamento acadêmico
capaz de conviver com mudanças e de estimular a inovação.
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O modelo desenhado para a Faculdade do Futuro dispõe de organização formal com
estrutura simples, que visa propiciar à administração agilidade e flexibilidade para responder às
necessidades da Instituição e às exigências modernas de gestão. Tal modelo permite ainda ampliar
a transparência, a rapidez das respostas e a comunicação entre os segmentos que compõem a
dinâmica institucional.
A estrutura organizacional caracteriza-se por níveis hierárquicos responsáveis pela
formulação, deliberação e execução das atividades institucionais, que se interpenetram, objetivando
a qualidade da formação profissional e da gestão, possibilitando a implantação das medidas
propostas e do crescimento institucional.
Os órgãos de deliberação e de execução foram concebidos com poucos níveis hierárquicos,
uma vez que a hierarquia menos extensa contribui para tornar mais fácil a comunicação; exige
menor controle burocrático; facilita a gestão de processos e de rotinas e a delegação de
competências, podendo-se obter, em conseqüência, maior envolvimento da comunidade acadêmica,
técnica e administrativa. Essa estrutura permite instaurar processos de decisão mais ágeis, com
participação dos diferentes segmentos da comunidade interna, possibilitando a cada setor
autonomia e responsabilidade pelas decisões adotadas.
No que se refere à gestão institucional, esta exige que a função gerencial seja desenvolvida
em todos os níveis hierárquicos da Instituição e tenha a capacidade de responder às demandas e às
expectativas da comunidade interna e externa; reconstruir, quando se fizer necessário, as idéias e
os conteúdos do PDI; acompanhar as mudanças políticas, econômicas, sociais, demográficas e
culturais que afetam a Instituição e o ensino superior; aperfeiçoar o processo de avaliação de modo
a reunir estudos e orientações que subsidiem cientificamente a decisão e a implementação de
medidas que conduzam à execução do PDI.
2.9 Responsabilidade Social
O trabalho desenvolvido pela Faculdade do Futuro na área educacional reflete o seu
compromisso com a responsabilidade social.
A Instituição tem como componentes da sua função social, entre outros: a) a preocupação
quanto à qualidade da formação dos seus alunos e dos serviços prestados; b) a permanente
promoção de valores éticos; c) a realização de programas de incentivos à comunidade acadêmica; e
d) o estabelecimento de parcerias com instituições públicas.
O tema é incorporado nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Nas atividades de
ensino são abordados, sempre que pertinente, no conteúdo das disciplinas, temas de
responsabilidade social. Além disso, são realizados cursos e eventos diversos versando sobre a
temática.
As atividades de pesquisa estão voltadas para a resolução de problemas e de demandas da
comunidade na qual a Instituição está inserida, fortalecendo o compromisso institucional com o
desenvolvimento da região.
A Revista MEIO AMBIENTE E SAÚDE é uma publicação da Faculdade do Futuro. Abrange
a veiculação do conhecimento produzido nos subcampos de estudo das ciências sociais,
comportamentais, físicas e biológicas aplicadas ao estudo do meio ambiente e da saúde.
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Na extensão, a Faculdade do Futuro desenvolve atividades sobre temas relevantes que têm
impacto de melhoria na sociedade quanto à inclusão social; desenvolvimento econômico e social;
defesa do meio ambiente e memória cultural.
As políticas de inclusão social estabelecidas têm como objetivo principal proporcionar
condições de acesso ao ensino superior a grupos historicamente discriminados, tendo como
perspectiva básica direitos e oportunidades iguais para todos os cidadãos.
A Faculdade do Futuro oferece bolsas de estudos ao corpo discente. O cadastro no
Financiamento ao Estudante do Ensino Superior – FIES e a adesão ao Programa Universidade para
Todos – ProUni viabilizam mecanismos de inserção e manutenção de alunos de baixa renda.
A Instituição adota ainda políticas de educação inclusiva voltadas para pessoas portadoras
de necessidades especiais, possibilitando o acesso e a permanência de alunos que apresentam
alguma deficiência.

3. CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INSTITUIÇÃO E DOS
CURSOS
3.1 Cursos em Funcionamento
A Faculdade do Futuro ministra os cursos de graduação a seguir, oferecidos na modalidade
presencial:
 Ciências Biológicas (Licenciatura), oferecido com 100 vagas anuais no turno noturno;
 Educação Física (Licenciatura), oferecido com 100 vagas anuais no turno noturno;
 Educação Física (Bacharelado), oferecido com 100 vagas anuais no turno noturno;
 Enfermagem (Bacharelado), oferecido com 40 vagas anuais no turno noturno;
 Farmácia (Bacharelado), oferecido com 100 vagas anuais no turno noturno;
 Engenharia Civil (Bacharelado), oferecido com 100 vagas anuais no turno noturno.
Atualmente, são oferecidos diversos cursos de pós-graduação lato sensu na área dos
cursos de graduação.

3.2 Cursos em tramitação no e-MEC
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NOME DO CURSO
Psicologia

CURSOS DE GRADUAÇÃO
VAGAS
TURNO DE
ANUAIS
FUNCIONAMENTO
100
Noturno

ANO
SOLICITADO
2011

3.3 Cursos para futura solicitação
Para o período 2013/2017 está prevista a abertura de cursos de graduação, relacionados a
seguir.
CURSOS DE GRADUAÇÃO
NOME DO CURSO
Engenharia Ambiental
Engenharia de Produção
Engenharia Química
Engenharia Mecânica
Arquitetura e Urbanismo
Administração
Direito
Ciências Contábeis
Agronomia
Medicina
Teologia
Curso Superior de Tecnologia em
Estética e Cosmética

VAGAS
ANUAIS

TURNO DE
FUNCIONAMENTO

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Noturno
Noturno
Noturno
Noturno
Noturno
Noturno
Noturno
Noturno
Noturno
Noturno
Noturno
Noturno

ANO PREVISTO
PARA A
SOLICITAÇÃO
2014
2014
2014
2015
2014
2014
2015
2015
2016
2015
2015
2015

Todos os cursos serão oferecidos na modalidade presencial e na sede da Faculdade do
Futuro. Para cada curso serão criadas turmas de 50 alunos nas aulas teóricas.
Para o período 2013/2017 está prevista a abertura dos cursos de pós-graduação lato sensu,
relacionados a seguir.
Estratégia Saúde da Família; Enfermagem em Urgência e Emergência; Saúde do
Trabalhador; Gestão e Auditoria em Saúde; Análises Clínicas e Toxicológicas; Farmacologia Clínica;
Cosmetologia; Educação Física Escolar; Educação Física e Lazer; Engenharia de Segurança do
Trabalho; Direito Processual Civil; Direito do Trabalho; Gestão Estratégica de Negócios; Gestão de
Recursos Humanos; Marketing; Logística; Gestão Financeira; Gestão de Projetos de Engenharia
Civil; Gestão de Infraestrutura Urbana; Avaliação de Projetos de Engenharia; Tecnologias em
Construção Civil; Organização e Gestão de Canteiro de Obra; Gestão de Projetos de Sistemas
Estruturais de Edificações; Gestão e Tecnologia de Sistema Construtivo de Edifícios ;Administração
e Gestão de Contratos de Engenharia;Qualidade de Projetos de Construção Civil; Engenharia de
Construção; Engenharia de Edificação; Ergonomia, Qualidade e Segurança do Trabalho; Gestão de
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Projeto de Arquitetura e Estrutural; Tecnologia de Ambiente Construído; Desenvolvimento e Gestão
de Propriedade/ Patrimônio Imobiliário.
Para o período 2013/2017 está prevista a abertura dos cursos de extensão, relacionados a
seguir.
Tecnologia da Argamassa e Concreto e Técnicas de Construção; Interpretação de Projetos
de Engenharia Civil; Patologia e Reabilitação de Obras de Engenharia Civil; Planejamento,
Organização e Controle de Canteiro de Obras; Instalações Prediais; Qualidade das ConstruçõesInspeção e Avaliação; Ocupação Sustentável das Encostas.
4. PERFIL DO CORPO DOCENTE E DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
4.1 Corpo Docente
4.1.1 Composição :
O Corpo Docente da Faculdade do Futuro é 100% composto por especialistas , mestres e
doutores .
4.1.2 Plano de Carreira Docente:
O plano de carreira Docente comportará um único cargo: o de docente ou professor .
O Plano de Carreira Docente é constituído de 11 padrões, possibilitando ao docente
progressão horizontal, dentro do nível, obtida por intermédio de avaliações cujos critérios estão
discriminados no artigo 7º do Plano de carreira e por antiguidade alternadamente a cada 2,5 anos .
Cada padrão corresponde a um coeficiente que variam conforme estabelecido na tabela
contida no artigo 24 do Plano de Carreira (anexo XIII ) .
A mudança de padrão acontece de forma automática, a contar do primeiro dia do semestre
seguinte àquele em que ocorrer a comprovação e a aferição da pontuação.
Para a passagem ao padrão imediatamente superior, o docente deverá ter, no mínimo, 2,5
(dois anos e meio) de efetivo exercício no padrão em que se encontra classificado. A promoção de
um docente de um padrão para o seguinte , subordinar-se-á à existência de vaga.
Proceder-se-á , alternativamente , por merecimento e antiguidade na classe anterior nesta
ordem .
O Plano de Carreira Docente é estruturado em 04 (quatro) níveis, dispostos gradualmente
de acordo com a titulação do docente.
Os níveis constituem a linha de qualificação docente assim constituída:
I – Nível “E” – Docente Especialista;
II – Nível “M” – Docente Mestre;
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III – Nível “D” – Docente Doutor;
IV – Nível “PD” – Pós- Doutor.
O Plano de Carreira Docente da Faculdade do Futuro segue recomendação do MEC de ter
100% de Especialistas , Mestres e Doutores no seu corpo Docente.
O Plano de Carreira Docente foi devidamente homologado através do processo nº
46211.000155/2010-41 junto ao Ministério do Trabalho através da Superintendência Regional do
Trabalho e Emprego em Minas Gerais, conforme despacho publicado no DOU nº 21, de 1º/02/2010.
Eventualmente e por tempo estritamente determinado, a Faculdade do Futuro poderá dispor
do concurso de professores visitantes e colaboradores, estes últimos destinados a suprir a falta
temporária de docentes integrantes da carreira.
Os regimes de trabalho dos docentes de ensino superior contratados pela Sociedade de
Educação Superior de Manhuaçu Ltda. são os seguintes:
I – HORISTA – para os que percebem seus vencimentos em função apenas
das horas-aula contratadas;
II – TEMPO PARCIAL 1 – com obrigação de prestar 12 horas semanais de
trabalho, nelas, reservados, pelo menos, 25% do tempo para estudos,
planejamento, avaliação e orientação de alunos;
III – TEMPO PARCIAL 2 – com obrigação de prestar 20 horas semanais de
trabalho, nelas, reservados, pelo menos, 25% do tempo para estudos,
planejamento, avaliação e orientação de alunos;
IV – TEMPO PARCIAL 3 – com obrigação de prestar 30 horas semanais de
trabalho, nelas, reservados, pelo menos, 25% do tempo para estudos,
planejamento, avaliação e orientação de alunos;
V – TEMPO INTEGRAL – com obrigação de prestar 40 horas semanais de
trabalho, sendo 20 horas em aula e 20 horas em estudos, pesquisas,
extensão, produção científica e intelectual, planejamento e avaliação.
Cabe à Coordenadoria de Curso elaborar os planos de trabalho de seus docentes e a
distribuição da carga horária destinada às atividades de ensino, pesquisa e extensão, observado o
disposto no Regimento Geral da Faculdade do Futuro.
O Plano de Carreira Docente da Faculdade do Futuro está inserido no ANEXO XIII do PDI.
4.1.3 Critérios de Seleção e Contratação
O ingresso na carreira docente é feito por exame de títulos ou concurso público, tendo por
base as normas fixadas pelo Conselho Diretor, ouvido o Conselho Superior da Faculdade do Futuro,
respeitada a legislação pertinente, as normas do sistema de ensino e o disciplinamento contido no
Plano de Carreira Docente.
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Além da idoneidade moral do candidato, são considerados seus títulos acadêmicos,
didáticos e profissionais, relacionados com a matéria a ser por ele lecionada. Constitui requisito
básico para a admissão o diploma de graduação ou pós-graduação correspondente a curso que
inclua, em nível não inferior de complexidade, matéria idêntica ou afim àquela a ser lecionada.
A admissão à carreira docente é feito no nível e padrão correspondente à titulação,
devidamente comprovada, observadas as disposições dos artigos 5º e 8º do Plano de Carreira
Docente. Os docentes em regime horista pertencem a quadro temporário e têm acesso ao Plano de
Carreira Docente através de concurso público ou de enquadramento, à vista de sua titulação,
observado, em qualquer caso, o disposto nos artigos 12 e 13.
Os professores são contratados pela Mantenedora, segundo o regime das leis trabalhistas,
observados os critérios e normas do Regimento e do Plano de Carreira Docente.
4.1.4 Procedimentos para Substituição (definitiva e eventual) dos Professores do Quadro
Conforme disposto no Regimento Geral da Faculdade do Futuro, a título eventual e por
tempo estritamente determinado, a Faculdade do Futuro pode dispor do concurso de professores
visitantes e colaboradores, estes últimos destinados a suprir a falta temporária de docentes
integrantes da carreira.
A contratação de professores colaboradores visa atender à necessidade temporária
decorrente do afastamento por cedência ou afastamento de interesse institucional; de tratamento de
saúde, de licenças gestante, especial, de interesse particular ou público não remunerada; ou ainda
de qualificação profissional.
O prazo do contrato dos professores colaboradores será de até 12 meses, podendo ser
renovado pelo mesmo período. Em se tratando de qualificação profissional, o contrato do professor
colaborador será igual ao prazo do afastamento.
4.1.5 Políticas de Qualificação do Corpo Docente
De acordo com o Plano de Carreira Docente, a capacitação docente compreende a
realização de pós-graduação stricto sensu e lato sensu, atividades de atualização e desenvolvimento
e participação em eventos de caráter científico ou cultural, que poderão ocorrer dentro ou fora da
Instituição de Ensino Superior, em sistema de rodízio, na forma de um Plano de Capacitação
Docente que deve prever:
I – afastamento das atividades acadêmicas com a manutenção de todas as
vantagens e benefícios da carreira para professores que estejam cursando
mestrado ou doutorado;
II – auxílio financeiro na forma de bolsa e/ou custeio de despesas.
O Plano de Capacitação Docente, nos termos do seu artigo 26 do Plano de Carreira
Docente, integra a política de treinamento e desenvolvimento da Instituição de Ensino Superior e
prevê os seguintes procedimentos:
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I – encaminhamento obrigatório das solicitações de licença para capacitação
de docentes pela Instituição de Ensino Superior ao Colegiado de Curso;
II – redução de atividades de pesquisa e extensão durante a realização do
curso, se necessário;
III – compromisso de permanência do docente na Coordenadoria de Curso
após a conclusão do curso, por tempo igual ou superior ao do período de
gozo dos benefícios previstos nos incisos I e II do artigo 25, sob pena de
ressarcimento à Instituição de Ensino Superior dos valores percebidos no
período do curso.
IV – obrigatoriedade de apresentação de relatórios semestrais, com visto do
orientador ou coordenador do curso, durante todo o período de
afastamento.
O período de afastamento do docente para atividades de capacitação será acertado na
ocasião, considerando-se a carga horária do curso ou atividade a ser desenvolvidos.
A partir das disposições do Plano de Carreira Docente, a Faculdade do Futuro elaborou um
Plano de Capacitação Docente. A seguir é apresentado o Plano de Capacitação Docente da
Faculdade do Futuro.
O Plano de Capacitação Docente da Faculdade do Futuro está inserido no ANEXO XVIII do
PDI.
4.1.6 Cronograma de Expansão do Corpo Docente para o Período de Vigência do PDI
Seguindo o padrão atualmente existente na Instituição, a Faculdade do Futuro planeja, para
o período 2013/2017, uma expansão do corpo docente mantendo 60% dos professores com
titulação de Doutorado e Mestrado e 100% nos regimes de tempo integral e de tempo parcial.
A seguir é apresentado o cronograma de expansão do corpo docente.
CRONOGRAMA DE EXPANSÃO DO CORPO DOCENTE
2013
2014
2015
2016
TITULAÇÃO
QTDE
QTDE
QTDE
QTDE
%
%
%
%
Doutor
3
30,00
12
30,00
6
30,00
6
30,00
Mestre
3
30,00
12
30,00
6
30,00
6
30,00
Especialista
4
40,00
16
40,00
8
40,00
8
40,00
TOTAL
10
100
40
100
20
100
20
100

REGIME DE
TRABALHO
Integral
Parcial
TOTAL

CRONOGRAMA DE EXPANSÃO DO CORPO DOCENTE
2013
2014
2015
2016
QTDE
QTDE
QTDE
QTDE
%
%
%
%
6
60,00
24
60,00
12
60,00
12
60,00
4
40,00
16
40,00
8
40,00
8
40,00
10
100
40
100
20
100
20
100

2017
QTDE

6
6
8
20

%
30,00
30,00
40,00
100

2017
QTDE

12
8
20

%
60,00
40,00
100
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Além do requisito da titulação acadêmica, a Faculdade do Futuro procurará priorizar, na
seleção de profissionais para integrar o corpo docente, aqueles com experiência de no mínimo 05
(cinco) anos no magistério superior, e/ou com tempo mínimo de 05 (cinco) anos no exercício de
atividade relevante para a área do conhecimento do curso ao qual o futuro docente estará vinculado.
4.2 Corpo Técnico-Administrativo
4.2.1 Composição
O corpo técnico-administrativo da Faculdade do Futuro é constituído por todos os
funcionários não docentes, que têm a seu cargo os serviços necessários ao bom funcionamento da
Instituição de Ensino Superior.
O Plano de Carreira do Corpo Técnico-Administrativo é estruturado em 05 (cinco) classes,
identificadas de A a E, subdivididas em cargos com suas respectivas funções e níveis, conforme o
Plano de Cargos, Funções e Salários.
Em caráter especial, o Diretor pode contratar profissionais, não integrantes do corpo técnicoadministrativo, por prazo determinado para a execução de tarefas específicas. A estes profissionais
não se aplica o Plano de Carreira do Corpo Técnico-Administrativo.
O regime de trabalho é o da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), bem como das
normas emanadas do Regimento Geral da Faculdade do Futuro. A jornada normal de trabalho é a
legal para cada categoria profissional.
4.2.2 Plano de Carreira do Corpo Técnico-Administrativo
O Plano de Carreira do Corpo Técnico-Administrativo da Faculdade do Futuro está inserido
no ANEXO XIX do PDI.
4.2.3 Critérios de Seleção e Contratação
O processo seletivo atende normas formuladas pelo Setor de Recursos Humanos. No
processo de preenchimento de vagas é dada preferência aos candidatos que sejam funcionários da
própria Faculdade do Futuro.
A admissão é feita mediante contrato por período experimental de até 90 dias. Os
funcionários admitidos são enquadrados no nível 0 (zero) da respectiva classe. Após sua aprovação
no processo seletivo o candidato é admitido por ato do Diretor.
Enquadramento é o processo de compatibilização das tarefas efetivamente executadas pelo
funcionário, com o elenco de cargos previstos no Plano de Cargos, Funções e Salários. O processo
de enquadramento dos funcionários é desenvolvido por um Grupo de Trabalho, nomeado e presidido
pelo Diretor da Faculdade do Futuro.
4.2.4 Políticas de Qualificação do Corpo Técnico-Administrativo
O Plano de Capacitação do Corpo Técnico-Administrativo da Faculdade do Futuro está
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inserido no ANEXO XX do PDI.
4.2.5 Cronograma de Expansão do Corpo Técnico-Administrativo para o Período de Vigência
do PDI
Para o período 2013/2017, a Faculdade do Futuro planeja uma expansão do corpo técnicoadministrativo, conforme demonstrada a seguir.
CRONOGRAMA DE EXPANSÃO DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
2013
2014
2015
2016
2017
FUNÇÃO
QTDE
QTDE
QTDE
QTDE
QTDE
Auxiliar Administrativo
05
05
08
05
02
Auxiliar de Biblioteca
02
02
01
Auxiliar de Informática
02
02
01
02
01
Técnico em Informática
03
03
02
03
01
TOTAL
10
12
13
15
05

5. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
5.1 Estrutura Organizacional, Instâncias de Decisão
A Faculdade do Futuro rege-se por seu Regimento Geral, pela legislação de ensino superior
e, no que couber, pelo Estatuto da Mantenedora.
De acordo com o seu Regimento Geral, são órgãos da Faculdade do Futuro: Conselho
Superior; Diretoria; Colegiado de Curso; Coordenadoria de Curso; Instituto Superior de Educação.
O Conselho Superior é o órgão superior deliberativo em matéria administrativa, didáticocientífica e disciplinar da Faculdade do Futuro. Sua composição e competências estão descritas no
item “5.3 Órgãos Colegiados: Competências e Composição” deste PDI.
A Diretoria, exercida pelo Diretor, é o órgão de superintendência, administração,
coordenação e fiscalização executiva das atividades da Faculdade do Futuro. Em sua ausência e
impedimentos, o Diretor será substituído pelo Vice-Diretor.
O Diretor será auxiliado pelo Vice-Diretor na supervisão, administração, coordenação e
fiscalização executiva das atividades da Faculdade do Futuro.
O Diretor e o Vice-Diretor são designados pela Mantenedora para mandato de 4 (quatro)
anos, permitida a recondução.
De acordo com o seu Regimento Geral, são atribuições do Diretor:
I – supervisionar, superintender, dirigir e coordenar todas as atividades da
Faculdade do Futuro;
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II – representar a Faculdade do Futuro, interna e externamente, ativa e
passivamente, no âmbito de suas atribuições;
III – convocar e presidir as reuniões do Conselho Superior, com direito a voz
e voto de qualidade;
IV – elaborar o plano semestral de atividades da Faculdade do Futuro e
encaminhá-lo à aprovação do Conselho Superior;
V – submeter à apreciação e aprovação do Conselho Superior, a prestação
de contas e o relatório de atividades do exercício anterior;
VI – designar e dar posse aos Coordenadores de Curso, Secretário,
respeitadas as condições estabelecidas neste Regimento;
VII – propor a admissão de pessoal docente e técnico-administrativo para
contratação pela Mantenedora;
VIII – apresentar propostas orçamentárias para apreciação e aprovação do
Conselho Superior;
IX – designar comissões para proceder aos processos administrativos;
X – fiscalizar o cumprimento do regime escolar e execução dos programas
e horários;
XI – aplicar o regime disciplinar, conforme os dispositivos expressos neste
Regimento;
XII – zelar pela manutenção da ordem e disciplina no âmbito da Faculdade
do Futuro, respondendo por abuso ou omissão;
XIII – propor ao Conselho Superior a concessão de títulos honoríficos ou
benemerência;
XIV – conferir graus, expedir diplomas, títulos e certificados escolares;
XV – encaminhar aos órgãos competentes da Faculdade do Futuro,
recursos de professores, funcionários e alunos;
XVI – decidir aos casos de natureza urgente ou que implique matéria
omissa ou duvidosa, neste Regimento, ad referendum do Conselho
Superior;
XVII – autorizar pronunciamentos públicos que envolvam o nome da
Faculdade do Futuro;
XVIII – cumprir e fazer cumprir as disposições deste Regimento e da
legislação em vigor.
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O Colegiado de Curso, presidido pelo Coordenador de Curso, é responsável pela
coordenação didática do curso. Sua composição e competências estão descritas no item “5.3
Órgãos Colegiados: Competências e Composição” deste PDI.
A Coordenadoria de Curso, a cargo do Coordenador de Curso, é o órgão de administração,
coordenação e fiscalização executiva das atividades do curso.
O Coordenador de Curso é designado pelo Diretor, dentre os professores do curso. Em suas
faltas ou impedimentos, o Coordenador de Curso será substituído por professor de disciplinas
profissionalizantes do curso, designado pelo Diretor.
De acordo com o seu Regimento Geral, compete ao Coordenador de Curso:
I – convocar e presidir as reuniões do Colegiado de Curso;
II – representar a Coordenadoria de Curso perante as autoridades e órgãos
da Faculdade do Futuro;
III – elaborar o horário escolar do curso e fornecer à Diretoria os subsídios
para a organização do calendário acadêmico;
IV – orientar, coordenar e supervisionar as atividades do curso;
V – fiscalizar a observância do regime escolar e o cumprimento dos
programas e planos de ensino, bem como a execução dos demais projetos
da Coordenadoria;
VI – acompanhar e autorizar estágios curriculares e extracurriculares no
âmbito de seu curso;
VII – homologar aproveitamento de estudos e propostas de adaptações de
curso;
VIII – exercer o poder disciplinar no âmbito do curso;
IX – executar e fazer executar as decisões do Colegiado de Curso e as
normas dos demais órgãos da Faculdade do Futuro;
X – exercer as demais atribuições previstas neste Regimento e aquelas que
lhe forem atribuídas pelo Diretor e demais órgãos da Faculdade do Futuro.
O Instituto Superior de Educação da Faculdade do Futuro é uma coordenação formalmente
constituída a qual é responsável por articular a formação, execução e avaliação do projeto
institucional de formação de professores. O Instituto Superior de Educação da Faculdade do Futuro
será regulamentado mediante Regimento Geral próprio.
O Coordenador do Instituto Superior de Educação é designado pela Mantenedora por
indicação do Diretor, devendo ter titulação compatível com aquela prevista na legislação.
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5.2 Organograma Institucional e Acadêmico
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5.3 Órgãos Colegiados: Competências e Composição
O Conselho Superior, órgão superior deliberativo em matéria administrativa, didáticocientífica e disciplinar, é constituído:
I – pelo Diretor, seu Presidente;
II – pelo Vice-Diretor;
III – pelos Coordenadores de Curso;
IV – por 3 (três) representantes dos professores titulares, eleitos por seus
pares;
V – por 3 (três) representantes dos professores assistentes, eleitos por seus
pares;
VI – por 2 (dois) representantes da Comunidade;
VII – por 2 (dois) representantes da Mantenedora, por ela indicados;
VIII – por um representante do corpo discente, indicado na forma da
legislação vigente.
Os representantes do corpo docente são eleitos por seus pares, para mandato de 1 (um)
ano, podendo ser renovado. Os representantes da Comunidade são escolhidos pelo Conselho
Superior, dentre nomes apresentados pelos órgãos de classe de âmbito local, com mandato de 1
(um) ano. Os representantes da Mantenedora e do corpo discente têm mandato de 1 (um) ano,
podendo ser renovado.
De acordo com o Regimento Geral da Faculdade do Futuro, ao Conselho Superior compete:
I – aprovar, na sua instância, o Regimento da Faculdade do Futuro com seu
respectivo anexo e alterações, submetendo-o à aprovação do Conselho
Nacional de Educação;
II – aprovar o calendário acadêmico e o horário de funcionamento dos
cursos da Faculdade do Futuro;
III – aprovar o plano semestral de atividades e a proposta orçamentária da
Faculdade do Futuro, elaborados pelo Diretor;
IV – deliberar sobre a criação, organização, modificação, suspensão ou
extinção de cursos de graduação, pós-graduação e seqüenciais, suas
vagas, planos curriculares e questões sobre sua aplicabilidade, na forma da
Lei;
V – apurar responsabilidades do Diretor e dos Coordenadores de Curso,
quando, por omissão ou tolerância, permitirem ou favorecerem o não
cumprimento da legislação do ensino ou deste Regimento;
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VI – decidir os recursos interpostos de decisões dos demais órgãos, em
matéria didático-científica e disciplinar;
VII – apreciar o relatório semestral da Diretoria;
VIII – superintender e coordenar em nível superior todas as atividades
acadêmicas desenvolvidas pela Faculdade do Futuro;
IX – fixar normas gerais e complementares as deste Regimento sobre
processo seletivo de ingresso aos cursos de graduação, currículos, planos
de ensino, programas de pesquisa e extensão, matrículas, transferências,
adaptações, aproveitamento de estudos, avaliação escolar e de curso,
planos de estudos especiais, e outro que se incluam no âmbito de suas
competências;
X – decidir sobre a concessão de dignidades acadêmicas;
XI – deliberar sobre providências destinadas a prevenir ou corrigir atos de
indisciplina coletiva e individual;
XII – deliberar quanto à paralisação total das atividades da Faculdade do
Futuro;
XIII – apreciar atos do Diretor, praticados ad referendum deste Colegiado;
XIV – exercer as demais atribuições que lhe forem previstas em lei e neste
Regimento.
Conforme estabelece o Regimento Geral da Faculdade do Futuro, a coordenação didática
de cada curso está a cargo de um Colegiado de Curso, constituído de 5 (cinco) docentes que
ministram disciplinas de matérias distintas do currículo do curso, pelo Coordenador de Curso e um
representante do corpo discente.
Os docentes têm mandato de 1 (um) ano, com direito a recondução e são nomeados pelo
Diretor, sendo 3 (três) deles por indicação deste e 2 (dois) por indicação de seus pares. O
representante do corpo discente deve ser aluno do curso, indicado por seus pares para mandato de
1 (um) ano, com direito a recondução.
O Colegiado de Curso é presidido por um Coordenador de Curso, designado pelo Diretor,
dentre os professores do curso. Em suas faltas ou impedimentos, o Coordenador de Curso será
substituído por professor de disciplinas profissionalizantes do curso, designado pelo Diretor.
De acordo com o Regimento Geral, compete ao Colegiado de Curso:
I – fixar o perfil do curso e as diretrizes gerais das disciplinas, com suas
ementas e respectivos programas;
II – elaborar o currículo do curso e suas alterações com a indicação das
disciplinas e respectiva carga horária, de acordo com as diretrizes
curriculares emanadas do poder Público;
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III – promover a avaliação do curso;
IV – decidir sobre aproveitamento de estudos e de adaptações, mediante
requerimento dos interessados;
V – colaborar com os demais órgãos acadêmicos no âmbito de sua
atuação;
VI – exercer outras atribuições de sua competência ou que lhe forem
delegadas pelos demais órgãos colegiados.
O Colegiado de curso reúne-se, no mínimo, 2 (duas) vezes por semestre, e,
extraordinariamente, por convocação do Coordenador do Curso, ou por convocação de 2/3 (dois
terços) de seus membros, devendo constar da convocação a pauta dos assuntos e serem tratados.
O funcionamento dos órgãos deliberativos obedece às normas do Regimento Geral da
Faculdade do Futuro. In Verbis:
I – as reuniões realizam-se no início e no final de cada semestre e,
extraordinariamente, por convocação do Presidente ou a requerimento de
1/3 (um terço) dos membros do respectivo órgão;
II – as reuniões realizam-se com a presença da maioria absoluta dos
membros do respectivo órgão;
III – as reuniões de caráter solene são públicas e realizam-se com qualquer
número;
IV – nas votações, são observadas as seguintes regras:
a) as decisões são tomadas por maioria dos presentes;
b) as votações são feitas por aclamação ou por voto secreto, segundo
decisão do plenário;
c) as decisões que envolvem direitos pessoais são tomadas mediante voto
secreto;
d) o Presidente do colegiado participa da votação e no caso de empate, terá
o voto de qualidade;
e) nenhum membro do colegiado pode participar de sessão em que se
aprecie matéria de seu interesse particular; e,
f) cada membro do respectivo colegiado terá direito a apenas 1 (um) voto.
V – da reunião de cada órgão é lavrada ata, que é lida e aprovada ao final
da própria reunião ou início da reunião subseqüente;
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VI – os membros dos órgãos, quando ausentes ou impedidos de
comparecer às reuniões, são representados por seus substitutos;
VII – as reuniões que não se realizarem em datas pré-fixadas no calendário
acadêmico, aprovado pelo Colegiado, são convocadas com antecedência
mínima de 48 (quarenta e oito) horas, salvo em caso de urgência,
constando da convocação, a pauta dos assuntos.
De acordo com o Regimento Geral, é obrigatória e preferencial a qualquer outra atividade na
Instituição o comparecimento dos membros dos órgãos deliberativos às reuniões de que façam
parte.
5.4 Órgãos de Apoio às Atividades Acadêmicas
A Secretaria é o órgão de apoio ao qual compete centralizar todo o movimento escolar e
administrativo da Faculdade do Futuro, dirigido por um Secretário, sob a orientação do Diretor.
O secretário tem sob sua guarda todos os livros de escrituração escolar, arquivos,
prontuários dos alunos e demais assentamentos em livros fixados pelo Regimento Geral da
Faculdade do Futuro e pela legislação vigente.
De acordo com o Regimento Geral da Faculdade do Futuro, compete ao secretário:
I – chefiar a Secretaria fazendo a distribuição eqüitativa dos trabalhos aos
seus auxiliares, para o bom andamento dos serviços;
II – comparecer às reuniões do Conselho Superior, secretariando-as e
lavrando as respectivas atas;
III – abrir e encerrar os termos referentes aos atos escolares, submetendoos à assinatura do Diretor;
IV – organizar os arquivos e prontuários dos alunos, de modo que se
atenda, prontamente, a qualquer pedido de informação ou esclarecimentos
de interessados ou direção da Faculdade do Futuro;
V – redigir editais de processo seletivo, chamadas para exames e
matrículas;
VI – publicar, de acordo com este regimento, o quadro de notas de
aproveitamento de provas, dos exames e a relação de faltas, para o
conhecimento de todos os interessados;
VII – trazer atualizados os prontuários dos alunos e professores;
VIII – organizar as informações da direção da Faculdade do Futuro e
exercer as demais funções que lhe forem confiadas.
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A Tesouraria e a Contabilidade são organizadas e coordenadas por profissional qualificado,
contratado pela Mantenedora. De acordo com o Regimento Geral da Faculdade do Futuro, compete
ao contador:
I – apresentar, para o exercício letivo, balanço das atividades financeiras da
Faculdade do Futuro;
II – cooperar com o Diretor na elaboração da proposta orçamentária para
exercício seguinte.
Os serviços de manutenção e limpeza, de vigilância e de portaria, realizam-se sob a
responsabilidade da Mantenedora.
A Faculdade do Futuro dispõe de uma biblioteca especializada para uso do corpo docente e
discente e da comunidade da região, sob a responsabilidade de profissional legalmente habilitado. A
biblioteca, organizada segundo os princípios internacionalmente aceitos da biblioteconomia, rege-se
por regulamento próprio.
Os laboratórios de informática e específicos de cada curso constituem o conjunto de
recursos físicos indispensáveis às atividades didáticas a cargo das Coordenadorias de Curso e do
Instituto Superior de Educação, organizando-se de forma a apoiar o ensino e oferecendo condições
de iniciação às práticas profissionais compatíveis com os respectivos cursos.
5.5 Autonomia da Instituição em relação à Mantenedora
A Sociedade de Ensino Superior de Manhuaçu Ltda. é responsável, perante as autoridades
públicas e ao público em geral, pela Faculdade do Futuro, incumbindo-lhe tomar todas as medidas
necessárias ao seu bom funcionamento, respeitados os limites da lei e do Regimento Geral, a
liberdade acadêmica dos corpos docente e discente e a autoridade própria de seus órgãos
deliberativos e executivos.
Compete precipuamente à Mantenedora promover os adequados meios de funcionamento
das atividades da Faculdade do Futuro 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.
A Mantenedora reserva-se a administração orçamentária da Faculdade do Futuro podendo
delegá-la no todo ou em parte, ao Diretor. Dependem da aprovação da Mantenedora as decisões
dos órgãos colegiados que importem aumento de despesas.
A Faculdade do Futuro goza de autonomia nos assuntos administrativos, didático-científicos
e disciplinar.
5.6 Relações e Parcerias com a Comunidade, Instituições e Empresas
A Faculdade do Futuro mantém atividades e serviços de extensão à comunidade,
articulados com o ensino e a pesquisa, para a difusão de conhecimentos e técnicas pertinentes às
áreas dos cursos oferecidos.
As atividades e serviços são realizados, principalmente, sob a forma de atendimento à
67

comunidade, diretamente ou por meio de instituições públicas e privadas; participação em iniciativa
de natureza cultural, artística e científica; promoção de atividades artísticas, culturais e desportivas.
A Faculdade do Futuro promove diversos eventos, buscando um envolvimento mais
significativo com a comunidade local.
A Instituição possui convênios com entidades e instituições da região, com o objetivo de
promover o intercâmbio de experiência nas áreas científica, técnica e cultural, bem como, nas
atividades de ensino, pesquisa e extensão. A Faculdade do Futuro também busca por meio da
celebração de convênios, a parceria com empresas e órgãos públicos da região, além de empresas
responsáveis pela colocação de estagiários em diversos segmentos do mercado de trabalho. Os
estágios viabilizados por meio destes convênios não são obrigatórios, não fazendo parte da matriz
curricular, mas são de grande importância como complemento do aprendizado, pois permitem ao
aluno, adquirir experiência profissional, além dos contatos com as diversas empresas, que muitas
vezes culminam na contratação definitiva do aluno, após a conclusão do curso.
A Faculdade do Futuro mantém parcerias para atividades de estágio e extensão com o
Hospital César Leite; SUS; PSF's; Hemominas; Hemoclin; Renalclin; Fertizantes Heringer; DAREI
(Divisão de Assistência, Recuperação e Integração); Asilo; CAPS; Conselho dos Moradores de
Manhuaçu; Secretaria Municipal de Saúde de Manhuaçu; Secretaria Municipal de Educação de
Manhuaçu; Superintendência Regional de Ensino de Manhuaçu; Prefeitura Municipal de Abre
Campo; Prefeitura Municipal de Matipó; Gulositos; 11º BP Militar; União Bancária Atlética; AABB;
Manhumirim; Martins Soares e Iúna; Estádio JK; Ginásio Poliesportivo Osvaldo Sad; Corpus
Academia; AMA (Associação dos Amigos do Meio Ambiente), IBAMA e Ministério da Defesa.

6. POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES
6.1 Formas de Acesso
As formas de acesso estão disciplinadas no Regimento da Faculdade do Futuro, no Título IV
– Capítulos II, III e IV, envolvendo normas sobre processo seletivo, matrícula, transferência e
aproveitamento de estudos.
CAPÍTULO II
DO PROCESSO SELETIVO
Art. 51. O processo seletivo destina-se a avaliar a formação recebida pelos
candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e a classificálos dentro do estrito limite das vagas oferecidas.
§ 1º A Faculdade do Futuro, ao deliberar sobre critérios e normas de seleção e
admissão de estudantes, levará em conta os efeitos desses critérios sobre a
orientação do ensino médio, articulando-se com os órgãos normativos dos
sistemas de ensino.
§ 2º As inscrições para processo seletivo são abertas em edital, do qual
constarão a denominação e habilitações de cada curso abrangido pelo processo
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seletivo; o ato autorizativo de cada curso, informando a data de publicação no
Diário Oficial da União; o número de vagas autorizadas, por turno de
funcionamento, de cada curso e habilitação; o número de alunos por turma; o
local de funcionamento de cada curso; as normas de acesso, os prazos de
inscrição, a documentação exigida para a inscrição, a relação das provas, os
critérios de classificação; o prazo de validade do processo seletivo; e demais
informações úteis.
Art. 52. O processo seletivo abrange conhecimentos comuns às diversas formas
de escolaridade do ensino médio, sem ultrapassar este nível de complexidade, a
serem avaliados em provas, na forma disciplinada pelo Conselho Superior.
Art. 53. A classificação é feita pela ordem decrescente dos resultados obtidos,
sem ultrapassar o limite de vagas fixado, excluídos os candidatos que não
obtiverem os níveis mínimos estabelecidos pelo Conselho Superior.
§ 1º A classificação obtida é válida para a matrícula no período letivo para o qual
se realiza a seleção, tornando-se nulos seus efeitos se o candidato classificado
deixar de requerê-la ou, em o fazendo, não apresentar a documentação
regimental completa, dentro dos prazos fixados.
§ 2º Na hipótese de restarem vagas poderá realizar-se novo processo seletivo,
ou nelas poderão ser matriculados portadores de diploma de graduação,
conforme legislação vigente.
CAPÍTULO III
DA MATRÍCULA
Art. 54. A matrícula, ato formal de ingresso no curso e de vinculação à Faculdade
do Futuro, realiza-se na Secretaria de Controle Acadêmico, em prazos
estabelecidos no calendário acadêmico, instruído o requerimento com a seguinte
documentação:
I – certificado ou diploma de curso do ensino médio, ou equivalente, bem como
cópia do Histórico Escolar;
II – prova de quitação com o serviço militar e obrigações eleitorais;
III – comprovante de pagamento ou de isenção da primeira mensalidade dos
encargos educacionais;
IV – cédula de identidade;
V – certidão de nascimento ou casamento;
VI – 02 (duas) fotografias 3x4; e
VII – contrato de prestação de serviços educacionais, devidamente assinado pelo
candidato, ou por seu responsável, no caso de menor de 21 (vinte e um) anos.
Parágrafo Único. No caso de diplomado em curso de graduação é exigida a
apresentação do diploma, devidamente registrado, em substituição ao
documento previsto no inciso I.
Art. 55. A matrícula é feita por semestre, admitindo-se a dependência em até 2
(duas) disciplinas, observadas a compatibilidade horária.
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Art. 56. A matrícula é renovada semestralmente em prazos estabelecidos no
calendário acadêmico.
§ 1º Ressalvado o disposto no artigo 57, a não renovação da matrícula implica
abandono do curso e a desvinculação da Faculdade do Futuro.
§ 2º O requerimento da renovação de matrícula é instruído com o comprovante
de pagamento ou isenção da respectiva mensalidade dos encargos
educacionais.
Art. 57. É concedido o trancamento de matrícula para o efeito de, interrompidos
temporariamente os estudos, manter o aluno sua vinculação a Faculdade do
Futuro e seu direito à renovação de matrícula.
§ 1º O trancamento é concedido, no prazo estabelecido pelo calendário
acadêmico, por tempo expressamente estipulado no referido ato, não podendo
ser superior a 4 (quatro) períodos letivos, incluindo aquele em que foi concedido.
§ 2º Não são concedidos trancamentos imediatamente consecutivos que, em seu
conjunto, ultrapassem o tempo previsto no parágrafo anterior, nem trancamentos
sucessivos, não consecutivos, que, em seu conjunto, ultrapassem aquele limite.
Art. 58. Quando da ocorrência de vagas, a Faculdade do Futuro poderá abrir
matrícula nas disciplinas de seus cursos a alunos não regulares que demonstrem
capacidade de cursá-las com proveito, mediante processo seletivo normatizado
pelo Conselho Superior.
Parágrafo Único. Obtida a aprovação na respectiva disciplina, esta fará parte do
histórico escolar do aluno, podendo os estudos ser objetos de aproveitamento,
segundo as disposições do presente Regimento.
CAPÍTULO IV
DA TRANSFERÊNCIA E DO APROVEITAMENTO DE ESTUDO
Art. 59. No limite das vagas existentes e mediante processo seletivo, a
Faculdade do Futuro aceitará transferências de alunos provenientes de cursos
idênticos ou afins, ministrados por estabelecimento de ensino superior nacional
ou estrangeiro, na época prevista no calendário acadêmico.
§ 1º As transferências ex-officio dar-se-ão na forma da lei.
§ 2º O requerimento de matrícula por transferência é instruído com a
documentação constante do artigo 54, além do histórico escolar do curso de
origem, programas e cargas horárias das disciplinas nele cursadas com
aprovação, e respectiva carga horária, bem como o desempenho do aluno.
Art. 60. O aluno transferido está sujeito às adaptações curriculares que fizerem
necessárias, aproveitados os estudos realizados com aprovação no curso de
origem.
§ 1º O aproveitamento é concedido e as adaptações são determinadas pelo
Colegiado de Curso, ouvido o professor da disciplina e observadas as seguintes
e demais normas da legislação pertinente:
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I – as disciplinas de qualquer curso superior, estudadas com
aproveitamento em instituição autorizada, serão automaticamente
reconhecidas, atribuindo-se-lhes os créditos, notas, conceitos e carga
horária obtidos no estabelecimento de procedência;
II – o reconhecimento a que se refere o inciso I deste artigo implica a dispensa de
qualquer adaptação e de suplementação de carga horária;
III – a verificação, para efeito do disposto no inciso II esgotar-se-á com a
constatação de que o aluno foi regularmente aprovado em todas as disciplinas
correspondentes a cada matéria;
IV – observando o disposto nos itens anteriores, será exigido do aluno
transferido, para integralização do currículo, o cumprimento regular das demais
disciplinas e da carga horária total; e
V – o cumprimento da carga horária adicional, em termos globais, será exigido
para efeito de integralização curricular, em função do total de horas obrigatório à
expedição do diploma da Faculdade do Futuro.
§ 2º Nas disciplinas não cursadas integralmente, a Faculdade do Futuro poderá
exigir adaptação observados os seguintes princípios gerais:
I – os aspectos quantitativos e formais do ensino, representados por itens de
programas, cargas horárias e ordenação das disciplinas, não devem superpor-se
à consideração mais ampla da integração dos conhecimentos e habilidades
inerentes ao curso, no contexto da formação cultural e profissional do aluno;
II – adaptação processar-se-á mediante o cumprimento do plano especial do
estudo que possibilite o melhor aproveitamento do tempo e da capacidade de
aprendizagem do aluno;
III – a adaptação refere-se aos estudos feitos em nível de graduação, dela
excluindo-se o processo seletivo e quaisquer atividades desenvolvidas pelo aluno
para ingresso no curso;
IV – não estão isentos de adaptação os alunos beneficiados por lei especial que
lhes assegure a transferência em qualquer época e independentemente da
existência da vaga, salvo quanto às matérias com aproveitamento, na forma dos
itens I e II, do § 1º deste artigo; e
V – quando a transferência se processar durante o período letivo, serão
aproveitados conceitos, notas, créditos e frequência obtidos pelo aluno na
Instituição de origem até a data em que se tenha desligado.
Art. 61. Aplicam-se à matrícula de diplomados e de alunos provenientes de
outros cursos de graduação da Faculdade do Futuro ou de instituições
congêneres, observadas as diretrizes curriculares, as normas referentes à
transferência e aproveitamento de estudos, à exceção do disposto no artigo 59, §
1º e no artigo 60, § 2º, incisos I e IV.
Art. 62. Mediante requerimento do interessado, a Faculdade do Futuro concederá
transferência a alunos regulares.
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Parágrafo Único. A transferência não poderá ser negada, quer seja em virtude de
inadimplência, quer seja em virtude de processo disciplinar em trâmite ou, ainda,
em função de o aluno estar frequentando o primeiro ou o último período de curso.

6.2 Programas de Apoio Pedagógico e Financeiro
a) Programas de Apoio Pedagógico
A Faculdade do Futuro oferece apoio para a participação de alunos em eventos como
congressos, encontros, seminários e etc. Para tanto, divulga agenda de eventos relacionados às
áreas dos cursos oferecidos e oferece auxílio financeiro para alunos que participam na condição de
expositor. A Instituição realiza regularmente atividades dessa natureza envolvendo toda a
comunidade interna e membros da comunidade externa. Além disso, apóia a divulgação de
trabalhos de autoria dos seus alunos.
A Faculdade do Futuro oferece orientação acadêmica no que diz respeito à vida escolar e à
aprendizagem. O apoio pedagógico ao discente é realizado pelos professores do curso que o aluno
está matriculado. O corpo docente possui carga horária reservada para atendimento extraclasse de
alunos.
É oferecida ainda orientação ao discente que apresenta problemas psicopedagógicos que
afetam a sua aprendizagem. Para tanto, a Faculdade do Futuro criou o Serviço de Atendimento ao
Discente.

b) Programas de Apoio Financeiro
A Faculdade do Futuro aderiu a vários programas que facilitam o ingresso no ensino
superior, além dela própria ter programa próprio de bolsas e descontos.
O Programa de Bolsas de Estágio a alunos de comprovada carência sócio-econômica,
matriculados na Faculdade do Futuro, tem como objetivos:
 Possibilitar, mediante recursos próprios da Faculdade do Futuro, a concessão de Bolsas
Estágio a alunos de comprovada carência sócio-econômica, matriculados na Instituição, visando o
incentivo aos estudos e possibilitando o ingresso na carreira profissional;
 Incentivar a participação dos alunos em atividades que possibilitem a complementação
da aprendizagem, através do engajamento em projetos de incentivo à aprendizagem;
 Proporcionar, ao aluno bolsista, atividades que possibilitem o seu crescimento pessoal e
profissional, estimulando o desenvolvimento de competências e habilidades voltadas para o mundo
do trabalho e da pesquisa.
O Programa de Bônus nas mensalidades é estabelecido para todos os alunos da Faculdade
do Futuro para pagamentos rigorosamente em dia nas datas de seus vencimentos.
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A Faculdade do Futuro conta ainda com a Lei Municipal nº 2.411 de 31, de novembro de
2003, concedendo descontos de 30% nas mensalidades em troca do ISS que ela paga ao Município
de Manhuaçu como prestadora de serviços com fins lucrativos.
A Faculdade do Futuro está cadastrada no Programa de Financiamento ao Estudante do
Ensino Superior, permitindo que os seus alunos possam ser beneficiados com o financiamento
concedido. O Programa de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior é um programa do
Ministério da Educação destinado a financiar a graduação no ensino superior de estudantes que não
têm condições de arcar integralmente com os custos de sua formação. Os alunos devem estar
regularmente matriculados em instituições não gratuitas, cadastradas no programa e com avaliação
positiva nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação. O FIES é operacionalizado pela
Caixa Econômica Federal.
A Faculdade do Futuro aderiu ao Programa Universidade para Todos, viabilizando mais um
mecanismo de inserção e manutenção de alunos de baixa renda sem diploma de nível superior. O
Programa Universidade para Todos foi criado pela MP nº 213/2004 e institucionalizado pela Lei nº
11.096, de 13 de janeiro de 2005. Tem como finalidade a concessão de bolsas de estudos integrais
e parciais a estudantes de baixa renda, em cursos de graduação e seqüenciais de formação
específica, em instituições privadas de educação superior, oferecendo, em contrapartida, isenção de
alguns tributos àquelas que aderirem ao programa.
Com a adesão ao ProUni, a Instituição pode ampliar a oferta de bolsas, facilitando desta
forma o ingresso e a permanência dos alunos desprovidos de recursos na educação superior.
6.3 Estímulos à Permanência
a) Programas de Nivelamento
Com o objetivo de recuperar as deficiências de formação dos ingressantes, a Faculdade do
Futuro oferece cursos de nivelamento em Biologia, Língua Portuguesa e Química. Os cursos de
nivelamento são oferecidos a todos os alunos do primeiro semestre, logo nas primeiras semanas de
aula. São realizados aos sábados, sem nenhum custo adicional aos alunos.
Os cursos de nivelamento têm por objetivo revisar conteúdos necessários ao desempenho
acadêmico do aluno; oportunizar o estudo de aspectos determinantes para o cotidiano da sala de
aula; integrar o estudante na comunidade acadêmica; e refletir com o estudante sobre o que
representa a nova vida acadêmica.
A Faculdade do Futuro oferece suporte ao desenvolvimento de cursos de nivelamento
compatíveis com as prioridades dos cursos que são oferecidos, conforme necessidades identificadas
pelas Coordenadorias de Curso. Dessa forma, outros conteúdos podem ser apresentados para
nivelamento dos alunos.
b) Atendimento Psicopedagógico
São frequentes as dificuldades de aprendizagem apresentadas pela comunidade
acadêmica, principalmente por aqueles alunos que advêm de um ensino médio sem estrutura
satisfatória para gerir o embasamento necessário à vida acadêmica, como também é de se ressaltar
que muitos alunos ingressantes no curso superior distanciam-se dos bancos escolares desde muito
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tempo, o que dificulta o processo ensino-aprendizagem e até mesmo os processos de
relacionamento.
Desta forma, atingir metas no processo educacional torna-se, para os alunos com
dificuldades de aprendizado, problemática capaz de sugerir um acompanhamento psicopedagógico,
a objetivar a minimização destas dificuldades.
As instituições de ensino superior, hoje, estão preocupadas em formar egressos capazes de
operacionalizar o conhecimento de forma a otimizar a atividade profissional. Porém, nem sempre
este egresso consegue absorver conhecimentos básicos, como por exemplo, as técnicas de
pesquisa e os conteúdos relacionados com o bom uso da Língua Portuguesa. Por outro lado, em
não atingindo os objetivos mínimos, sujeita-se à repetência e também a evasão, podendo ser
incorporado um sério comprometimento psicológico carregado, muitas vezes, por toda uma vida.
Na pretensão de evitar e minimizar estes problemas, a Faculdade do Futuro oferece um
acompanhamento que permita ao aluno tomar-se apto a descobrir técnicas de estudo capazes de
afastar a frustração, buscando então, a verdadeira integração com o restante de sua classe.
O Serviço de Atendimento ao Discente (SAD) apresenta a articulação entre as atividades de
ensino propostas em sala de aula e a solução dos problemas encontrados pelos alunos na execução
destas atividades. Para que esta articulação se concretize são sugeridas atividades embasadas em
trabalhos com dificuldades crescentes e interdisciplinares.
McNeil e Wiles (1990, p. 76) propõem a metáfora do jardineiro para evidenciar a relevância
dos sistemas de atendimento extraclasse:
O professor precisa ser como o jardineiro: o professor é um sábio floricultor
que respeita as necessidades individuais de cada planta, considerando o
solo, a água e o clima. O ensino envolve mais do que cognição e o aluno
sabe que seus interesses e sentimentos são considerados importantes.
Desta forma, o professor deve analisar as diferentes necessidades de cada aluno para
compreender, viver e avaliar o desempenho de cada um. Deve reconhecer os estágios mentais de
cada discente e aplicar em cada caso, a solução pertinente e adequada para o sucesso do serviço.
Porém, aliada a essa necessidade, encontra-se o aspecto afetivo/psicológico de cada aluno,
razão pela qual o Serviço de Atendimento do Discente (SAD) da Faculdade do Futuro, aliado ao
atendimento cognitivo, propõe o atendimento psicológico individualizado do aluno que acorre ao
serviço. Este será recebido por psicólogo da Instituição, quando for o caso, e a ele será conferido o
devido atendimento, devendo-se buscar o melhor meio de solucionar o caso concreto.
No mesmo sentido, é também objetivo do SAD lidar com o aluno desinteressado,
desestimulado, de forma a tomá-lo mais integrado a sua turma, na qual certamente encontrará o
aluno mais talentoso. O SAD, então, terá a difícil tarefa de aplicar a esses alunos um “programa
flexível e individualizado capaz de libertá-lo, a fim de que possam trabalhar no seu ritmo próprio,
sem receio do fracasso” (NAGEL, 1999, p. 2), maximizando seu tempo.
Desta forma, é possível a organização de um programa ajustado às necessidades de cada
aluno, fazendo uso de textos, exercícios, atividades diferenciadas, com atividades que apresentem
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dificuldades gradativas, tendo por base os interesses e as possibilidades individuais de cada aluno,
no processo interdisciplinar entre as atividades pertinentes à Pedagogia e à Psicologia.
O SAD procede à gestão de atividades diversificadas e individualizadas no sentido da
otimização da atividade dos alunos, como forma de facilitar a realização dos trabalhos acadêmicos
solicitados pelos professores das diversas disciplinas em todos os períodos dos cursos de
graduação da Faculdade do Futuro.
O Serviço de Atendimento ao Discente oferece atendimento psicopedagógico aos alunos de
todos os cursos da Faculdade do Futuro, com o preenchimento de fichas individualizadas e
acompanhamento direto dos alunos, no sentido da análise do progresso de cada um dos
acadêmicos atendidos.
O SAD é constituído por um psicólogo, com horários previamente fixados e expostos para o
conhecimento da comunidade acadêmica.
c) Atendimento Extraclasse
O atendimento extraclasse aos alunos é realizado pelo Coordenador de Curso e pelos
professores com jornada semanal específica para atendimento ao aluno. Essa orientação é
realizada de forma personalizada e individualmente, mediante a prática de “portas abertas” onde
cada estudante pode, sem prévia marcação, apresentar suas dúvidas.
6.4 Organização Estudantil
O corpo discente tem como órgão de representação o Diretório Acadêmico, regido por
estatuto próprio, por ele elaborado e aprovado conforme a legislação vigente.
A representação tem por objetivo promover a cooperação da comunidade acadêmica e o
aprimoramento da Faculdade do Futuro.
Compete ao Diretório Acadêmico indicar os representantes discentes, com direito a voz e
voto, nos órgãos colegiados da Faculdade do Futuro, vedada a acumulação.
De acordo com o Regimento Geral da Faculdade do Futuro, aplicam-se aos representantes
discentes nos órgãos colegiados as seguintes disposições:
I – são elegíveis os alunos regulares, matriculados em, pelo menos, 3 (três)
disciplinas, importando a perda dessas condições em perda do mandato;
II – o exercício da representação não exime o aluno do cumprimento de
suas obrigações escolares.
6.5 Acompanhamento dos Egressos
A Faculdade do Futuro desenvolverá um Programa de Acompanhamento do Egresso com o
objetivo de criar uma linha de estudos e análises sobre os egressos, de forma a avaliar a qualidade
do ensino e a adequação dos seus cursos.
O programa contará com uma base de dados, com informações atualizadas dos egressos;
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mecanismos para a promoção de um relacionamento contínuo entre a Instituição e seus egressos; e
mecanismos para avaliar a adequação da formação do profissional para o mercado de trabalho.
A partir das informações constantes na base de dados será possível estabelecer um canal
de comunicação com os egressos, por meio do qual os ex-alunos serão informados sobre cursos de
aperfeiçoamento profissional oferecidos pela Instituição, eventos diversos, oportunidades de
emprego e etc.
O retorno dos egressos sobre o ensino recebido na Faculdade do Futuro será fundamental
para o aprimoramento institucional. Para tanto, serão aplicados questionários estruturados para
obter informações sobre o curso realizado (pontos positivos e negativos), a atuação no mercado de
trabalho, dificuldades encontradas na profissão, perfil do profissional exigido no mercado, interesse
em realizar outros cursos de graduação e pós-graduação.
7. INFRA-ESTRUTURA
7.1 Infra-Estrutura Física
A Faculdade do Futuro funciona em um imóvel localizado em uma área de terreno urbano
com 5.435,07 m², contígua de uma reserva florestal permanente de Mata Atlântica de mais de
40.000,00 m². A área construída corresponde a aproximadamente 7.293,48 m², onde estão
localizadas as salas de aulas, instalações administrativas, instalações para docentes,
Coordenadorias de Curso, áreas de convivência, cantina, biblioteca, laboratórios de informática,
laboratórios específicos dos cursos implantados e etc.
INSTALAÇÕES FÍSICAS
INFRA-ESTRUTURA

QTDE.

ÁREA EM M2

Até 50 Alunos
Sala de Aula
De 50 a 100 alunos
Acima de 100 alunos
Sala de Reunião dos Gestores
Direção
Secretaria
Tesouraria
Protocolo
Almoxarifado
Sala da Coordenação Pedagógica / CPA.
Salas de Professores – Ensino de Graduação
Salas de Professores – Ensino de Pós-Graduação
Sala de Reunião de Professores
Gabinetes de Trabalho para Professores em
Regime de Tempo Integral
Gabinetes de Trabalho para Coordenadores de
Curso do Ensino de Graduação
Gabinetes de Trabalho para Coordenadores de
Ensino de Pós-Graduação
Auditório

18
3
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1

61,00 m²
90,00 m²
120,00 m²
61,00 m²
61,00 m²
61,00 m²
50,00 m²
61,00 m²
20,00 m²
50,00 m²
61,00 m²
61,00 m²
61,00 m²

UTILIZAÇÃO
M
T
N
40 35 40
50 50
50
6
6
6
3
3
3
4
4
4
3
3
3
4
4
6
2
2
2
3
3
3
5
10 20
2
2
10 15 20

5

15,00 m²

2

3

3

10

15,00 m²

2

5

5

1

15,00 m²

1

1

1

1

200,00 m²

100

80

120
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Áreas para Recreação / Prática
Ginásio Poliesportivo
Cantina
Praça de Alimentação
Estacionamento
Blocos de Banheiros
Biblioteca
Informática
Anatomia/Embriologia
Bioquímica, Biofísica e
Farmacologia
Semiologia e Semiotécnica
Química Analítica
Química Geral
Parasitologia, Citohistologia,
Laboratórios
Microbiologia
Botânica, Zoologia
Farmacognosia
Farmacotécnica I e II
Citohistologia/Patologia
Herbário
Coleção Zoológica e Paleontológica
Cinesiologia
Complexo esportivo
Materiais de construção civil
Mecânica dos solos e Rochas
Hidráulica Aplicada
Geomática/Mensuração/Topografia
Física
Química Aplicada
Bromatologia
Observação do comportamento A
Observação do comportamento B

1
1
1
1
1
4
1
2
1

800,00 m²
1.200,00 m²
80,00 m²
350,00 m²
1.200,00 m²
250,00 m²
358,48 m²
61,00 m²
120,00 m²

35
250
5
280
30
80
4
50
40

35
200
5
250
20
60
4
50
40

40
150
5
700
70
120
4
50
40

3

61,00 m²

40

40

40

1
1
1

220,00 m²
61,00 m²
50,00 m²

40
40
40

40
40
40

40
40
40

1

44,00 m²

40

40

40

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

40,00 m²
50 m²
50 m²
50 m²
30 m²
30 m²
60 m²
8.120 m²
120 m²
61 m²
100 m²
61 m²
61 m²
61 m²
61 m²
50 m²
100 m²

40
40
40
40
20
20
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
50

40
40
40
40
20
20
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
50

40
40
40
40
20
20
40
120
40
40
40
40
40
40
40
40
50

As instalações prediais apresentam-se em bom estado de conservação. Além disso, o
espaço físico é adequado ao número de usuários projetados e para cada tipo de atividade. Todas as
instalações são adequadas para o pleno desenvolvimento das atividades institucionais.
A Instituição está ampliando a sua infra-estrutura com a construção de mais salas e um
prédio para abrigar novos laboratórios e a Farmácia Escola.
a) Salas de Aula
Atualmente, são 22 salas de aulas, sendo 18 com 61,00 m² (capacidade para até 50
alunos); 03 (três) com 90,00 m² (capacidade de 50 a 100 alunos) e 01 (uma) sala com 120,00 m²
(capacidade acima de 100 alunos). Todas as salas de aula possuem pontos de rede/RJ-45 (acesso
à Internet).
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Todas as salas de aula são bem dimensionadas, dotadas de isolamento acústico,
iluminação, ventilação, mobiliário e aparelhagem específica, atendendo a todas as condições de
salubridade.
b) Instalações Administrativas
As instalações administrativas são bem dimensionadas, dotadas de isolamento acústico,
iluminação, ventilação, mobiliário e aparelhagem específica, atendendo a todas as condições de
salubridade, visando garantir o pleno desenvolvimento das atividades administrativas. A Faculdade
do Futuro possui instalações compatíveis com sua estrutura organizacional e necessidade
administrativa.
c) Sala dos Professores
Há 01 (uma) sala com 61,00 m² para os professores do ensino de graduação e 01 (uma)
sala de igual dimensão para os professores do ensino de pós-graduação. Há ainda uma sala de
reunião para professores e 03 (três) gabinetes de trabalho para os professores em regime de tempo
integral. Essas instalações são bem dimensionadas, dotadas de isolamento acústico, iluminação,
ventilação, mobiliário e aparelhagem específica, atendendo a todas as condições de salubridade.
Na sala dos professores estão disponibilizados 05 (cinco) microcomputadores Intel, 2600
MHZ (DELL), 512 MB RAM, HD de 80 giga, placa de rede 10/100 , placa de vídeo , Kit multimídia,
monitor dell 17 LCD /mouse/teclado/caixas acústicas e pad mouse, também conectados à Internet
através da Velox/Telemar.
d) Salas das Coordenadorias de Curso
Há 10 gabinetes de trabalho para os Coordenadores de Curso (ensino de graduação) e 01
(um) gabinete de trabalho para os Coordenadores de Curso (ensino de pós-graduação).
Os gabinetes dos Coordenadores de Curso são bem dimensionados, dotados de isolamento
acústico, iluminação, ventilação, mobiliário e aparelhagem específica, atendendo a todas as
condições de salubridade.
e) Auditório
Há 01 (um) auditório com 200,00 m². As instalações contam com diversos equipamentos de
informática e recursos audiovisuais e multimídia.
f) Área de Convivência e Infra-Estrutura para o Desenvolvimento de Atividades Esportivas, de
Recreação e Culturais
Há área de convivência e infra-estrutura para o desenvolvimento de atividades esportivas,
de recreação e culturais. Nas instalações da Faculdade do Futuro há uma área de 800,00 m2 para
recreação / prática , 01 (um) ginásio poliesportivo com 1.200,00 m² e 01 (um) complexo esportivo
com 8.120 m² ( aquisição recente ) contendo piscina semi-olímpica de 25 m x13 m x 2m , vestiário ,
pista de atletismo , campo de futebol soçaite , quadras de esportes e pista de saltos , uma área
destinada ao horto medicinal e área de mata atlântica que ocupa 40.000 m² .
g) Área de Alimentação e Serviços
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Nas instalações físicas da Faculdade do Futuro há área de alimentação e serviços. A praça
de alimentação está localizada em uma área de 350,00 m². A cantina tem 80,00 m²
h) Instalações Sanitárias
As instalações dispõem de 04 (quatro) blocos com 250,00 m². As instalações sanitárias são
de fácil acesso e compatíveis com o número dos usuários projetado. Estão adaptadas aos
portadores de necessidades especiais.
7.2 Biblioteca
A Biblioteca Professora Ivonne Ribeiro de Almeida é registrada na categoria Escolar e
Universitária, pelo Conselho Regional de Biblioteconomia – 6ª Região.
A biblioteca tem como finalidade básica oferecer suporte informacional aos programas de
ensino, pesquisa e extensão, atendendo alunos, professores, pesquisadores, funcionários e
comunidade em geral promovendo a disseminação da informação. Para tanto, conta com convênios
de utilização recíproca de acervos e intercâmbio do tipo COMUT e está ligada à rede mundial
Internet, através de antena de rádio, considerada como Internet sem fio.
A biblioteca da Faculdade do Futuro tem como objetivo facilitar o ensino, fornecendo o
material bibliográfico adequado tanto para uso do corpo docente, discente e técnico-administrativo,
quanto como para a comunidade externa, desenvolvendo nos usuários o hábito da leitura, a
capacidade de pesquisa, enriquecimento das experiências pessoais e culturais e também
promovendo a cultura e o entretenimento.
7.2.1 Acervo por Área de Conhecimento
A catalogação segue a norma da ABNT, NBR 6023/2002. A classificação utiliza como base
o CDD – Classificação Decimal de Dewey 21th ed. e para o número de autor utiliza a tabela de
CUTTER.
A indexação é realizada através de lista própria, de cabeçalhos de assuntos, onde os termos
são criados e atualizados, visando atender as necessidades informacionais dos usuários da
biblioteca.
a) Livros
O acervo de livros é constituído basicamente de obras nas áreas de atuação da Faculdade
do Futuro. Atualmente, o acervo é integrado por 3516 títulos e 7.298 volumes.
Todo o desenvolvimento do acervo é norteado pelo projeto pedagógico dos cursos,
baseando-se na atualização dos títulos existentes frente ao mercado editorial, adequando o número
de exemplares ao número de alunos e incluindo novos títulos indicados na bibliografia básica e
complementar.
b) Periódicos
A biblioteca conta em seu acervo com 24 periódicos nacionais e 02 (dois) estrangeiros,
específicos para os cursos oferecidos e outros de interesse da comunidade acadêmica. Para tanto
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são mantidas assinaturas correntes de periódicos, que podem ser ampliadas, de acordo com as
indicações da comunidade acadêmica.
Além das assinaturas de periódicos a Instituição viabiliza acesso aos periódicos disponíveis
livremente no site da Capes.
c) Informatização
O acervo adquirido está todo representado no sistema informatizado que utilizado pela
Faculdade do Futuro. Na biblioteca estão instalados os seguintes equipamentos: 01 (uma)
impressora jato de tinta; 02 (dois) microcomputadores para atendimento ao usuário; 01 (um)
microcomputador para processamento técnico; 09 (nove) microcomputadores para pesquisas; 01
(uma) impressora fiscal; 02 (duas) leitoras de código de barras.
A biblioteca utiliza o software WINISIS, sendo este um sistema generalizado para
armazenamento e recuperação de informações; projetado especificamente para a construção e
administração automatizada de bases de dados estruturada e não numérica.
O Micro CDS/ISIS é um sistema de armazenamento e foi desenvolvido pela UNESCO,
desde 1985, para satisfazer a necessidade expressada por muitas instituições, especialmente em
países em desenvolvimento. O sistema auxilia a gerenciar as informações disponíveis utilizando
novas tecnologias. O software CDS/ISIS foi originalmente baseado na versão de Mainframe, no final
da década de 60, levando vantagem de vários anos de experiência adquirida em seu
desenvolvimento. Atualmente, conta com versões em DOS, UNIX e Windows.
As principais características do WINISIS são: controle de registros variáveis, campos e subcampos, economizando assim espaço de disco e tornando possível armazenar maiores quantidades
de informação; módulo de definição de banco de dados que permite para o usuário definir os dados
a serem processados para uma aplicação particular; módulo de entrada de dados para inclusão e
manutenção das informações no banco de dados criado, permitindo criar telas específicas; módulo
de recuperação de informações que usa uma poderosa linguagem de busca que provê campo-nível
e operadores de busca de proximidade, além dos operadores de and/or/not tradicionais, como
também texto-livre; poderoso gerador de relatórios que permitem para o usuário criar facilmente
qualquer produto impresso, como catálogos, índices, diretórios etc.; função de intercâmbio de dados
baseado no ISO 2709 padrão internacional – MARC; aplicação integrada – CDS/ISIS Pascal,
permite que o usuário desenvolva softwares para necessidades específicas; funções que permitem
para o usuário construir banco de dados relacionais.
d) Base de Dados
A biblioteca disponibiliza bases de dados (on-line, papel e CD-ROM) para pesquisa. Estão
instalados em locais apropriados da biblioteca microcomputadores com acesso à Internet para
consulta a bases de dados on-line.
Atualmente, podem ser acessadas na biblioteca as seguintes bases de dados e bibliotecas
virtuais: SCIELO; PROSSIGA; Biblioteca Virtual de Enfermagem; Biblioteca Virtual de Psicologia;
ReBAP; Biblioteca Professora Ivonne Ribeiro de Almeida: livros, pelo catálogo on-line (sistema
WINISIS) de acesso público; periódicos (Kardex); materiais especiais (mapas, fitas de vídeos, CD80

ROM e outros); Fontes de informação em CD-ROM: fontes primárias e secundárias para consulta e
pesquisa.
e) Multimídia
O acervo multimídia é composto basicamente de fitas de vídeo. Há 219 fitas de vídeo, sendo
19 na área de Ciências Sociais Aplicadas; 77 na área de Ciências da Saúde e 123 na área de
Ciências Humanas. Há também 34 títulos em CD-ROM na área de Ciências Sociais Aplicadas.
A biblioteca disponibiliza aos usuários os equipamentos necessários para a utilização deste
material.
f) Jornais e Revistas
A biblioteca conta com a assinatura corrente de jornais e revistas, entre eles: Jornal Diário
de Manhuaçu, Jornal Estado de Minas, Jornal Folha de São Paulo, Revistas Diversas (Escolas,
Faculdades, Universidades, etc.), Revista Veja e etc.
7.2.2 Espaço Físico para Estudos
A biblioteca está instalada em área de 358,48 m², assim distribuída: sala de estudo em
grupo, com 10 mesas e cadeiras; sala de estudo individual, com 10 mesas e cadeiras individuais;
área para o acervo e área para serviços administrativos e processamento técnico do acervo.
As instalações são dotadas de isolamento acústico, iluminação, ventilação, mobiliário e
aparelhagem específica, atendendo a todas as condições de salubridade.
O mobiliário é composto por 03 (três) arquivos armários; 01 (um) bebedouro; 01 (uma)
estante de exposição para livros e revistas (novas aquisições); 02 (dois) quadros externos de avisos;
02 (dois) quadros internos de avisos; 15 estantes de livros; 03 (três) estantes para periódicos; 03
(três) estantes para a coleção de reserva; 02 (dois) guarda-volumes com 20 escaninhos em cada; 66
cadeiras; 11 mesas de estudos em grupos; 10 mesas de estudos individuais; 02 (dois) telefones.
Na biblioteca estão instalados os seguintes equipamentos: 01 (uma) impressora jato de
tinta; 02 (dois) microcomputadores para atendimento ao usuário; 01 (um) microcomputador para
processamento técnico; 09 (nove) microcomputadores para pesquisas; 01 (uma) impressora fiscal;
02 (duas) leitoras de código de barras.
7.2.3 Horário de Funcionamento
A biblioteca funciona de segunda a sexta-feira no horário das 08h00m às 22h30m; e aos
sábados no horário 08h00m às 12h00m. A biblioteca poderá funcionar em finais de semana e
feriados, caso haja determinação da Diretoria da Faculdade do Futuro.
No período de férias, a biblioteca funciona de segunda a sexta-feira no horário das 12h00m
às 17h30m.
7.2.4 Pessoal Técnico-Administrativo
A equipe técnico-administrativa da biblioteca é composta por:
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 Coordenação da Biblioteca: Juliana dos Santos Paiva e Santos (Bacharel em Biblioteconomia,
pela Fundação Educacional Comunitária Formiguense, Inscrita no CRB 6/ 1952; Pós Graduada em
Docência do Ensino Superior);


Auxiliares de Biblioteca (Funcionários): Joseane Aparecida Policarpo



Auxiliares de Biblioteca (Estagiários): Giscard Valerri Manoel de Souza

 Os funcionários participam de seminários, workshop, palestras etc., tendo em vista a atualização
da equipe em relação aos autores da área, novos termos e novas pesquisas.
A equipe da biblioteca atende às necessidades da formação do acervo e as demandas dos
usuários da Faculdade do Futuro.
7.2.5 Serviços Oferecidos
A biblioteca disponibiliza os seguintes serviços: consulta local; empréstimo domiciliar;
empréstimos entre bibliotecas; reserva; levantamento bibliográfico; comutação bibliográfica
(COMUT); e orientação quanto à normalização bibliográfica (normas ABNT).
Os usuários da biblioteca classificam-se em internos e externos. São usuários internos:
professores, pesquisadores, alunos, funcionários e estagiários. São usuários externos: dependentes
dos usuários internos, filhos, cônjuges e outras bibliotecas.
A biblioteca considera como usuários em potencial membros da comunidade em geral,
interessados na área de assunto coberta pelo seu acervo, bem como pelos serviços prestados.
O acervo é de livre acesso, ficando facultado aos usuários ir diretamente às estantes para
pesquisa do material desejado, ou no caso de dúvida, consultar o funcionário da biblioteca. As
publicações retiradas das estantes devem ser deixadas sobre a mesa, para fins de estatística e
serão recolocadas nas devidas estantes pelos funcionários da biblioteca.
Para ter direito ao empréstimo de publicações é necessário preencher uma ficha de
cadastro e fornecer uma foto 3x4. O usuário deve assinar um termo de compromisso no qual se
compromete a respeitar as normas do Regulamento da Biblioteca e responder por possíveis perdas
e/ou danos do material consultado e/ou emprestado.
É permitido o empréstimo a todos os usuários inscritos na biblioteca que não estejam em
atraso de devolução e que não tenha qualquer pendência com a biblioteca. O empréstimo ocorrerá
mediante a apresentação da carteirinha da biblioteca e pelo próprio usuário.
É permitido o empréstimo de livros, caso não haja reserva dos volumes. O limite de volumes
e o prazo de empréstimo variam de acordo com o tipo de usuário:
USUÁRIO
Funcionários e professores
Alunos, estagiários e usuários externos

Nº DE VOLUMES
Livros
Fita de vídeo
Livros

04
01
03

TOTAL
05
03

PRAZO DE
EMPRÉSTIMO
15 dias
01 dia
05 dias
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Empréstimo entre bibliotecas

Fita de vídeo
Livros
Fita de vídeo

01
09
01

10

01 dia
07 dias
01 dia

É permitido o empréstimo de, no máximo, 01 (uma) fita de vídeo por vez, com prazo máximo
de um dia, caso não haja reserva da mesma. A fita tem que ser devolvida rebobinada.
O prazo de empréstimo poderá ser renovado por uma vez pelo idêntico período, caso a obra
não esteja reservada, e o usuário a esteja apresentando dentro do prazo. A publicação, na primeira
vez, poderá ser renovada por telefone ou pessoalmente. Para a segunda renovação, serão exigidas
a apresentação da publicação e a presença do usuário.
Não poderão ser retirados, para empréstimo domiciliar, publicação periódica, obras de
referência (dicionários, enciclopédias, anuário periódicos, etc.), livros previamente definidos com
base para elaboração de trabalhos, salvo em casos especiais, a critério do bibliotecário. O acesso a
estas publicações só será permitido através de consulta.
Os usuários inscritos na biblioteca têm direitos a retirar livros e/ou periódicos para serem
utilizados em sala de aula, desde que munidos de documento oficial de identificação. O material
bibliográfico retirado deve ser devolvido no mesmo dia, antes do horário de encerramento da
biblioteca.
Aos usuários de outras instituições, o empréstimo deverá ser feito através do Empréstimoentre-Bibliotecas. A biblioteca interessada deve fazer a solicitação através de carta timbrada ou
ofício, fornecendo os dados bibliográficos completos da obra a ser emprestada. A biblioteca manterá
cadastro atualizado das bibliotecas solicitantes, a partir dos ofícios de Requisição de Empréstimos
recebidos. O empréstimo da(s) obra(s) poderá ser renovado por meio da biblioteca solicitante ou
pessoalmente pelo usuário, se a(s) obra(s) não estiver(em) reservada(s).
As reservas são feitas a partir de solicitação dos usuários, quando a obra desejada estiver
emprestada. A reserva será nominal, obedecendo à ordem cronológica dos pedidos. O material
reservado ficará a disposição do usuário durante 24 horas, a contar da data informada pela
biblioteca da devolução do mesmo. Findo o horário, será liberado para empréstimo ao candidato
subseqüente. É de responsabilidade do interessado, informar-se sobre a chegada do material
reservado.
A comutação bibliográfica é oferecida a usuários internos e externos. É utilizado o Sistema
de Comutação Bibliográfica do IBICT, o COMUT.
A biblioteca conta com um programa permanente de treinamento de usuários, com o
objetivo de auxiliá-los na normalização de seus trabalhos monográficos. Além disso, é
disponibilizado o conjunto de normas da ABNT para normalização de documentação e um Manual
de Normas para a apresentação de trabalhos técnicos e científicos.
7.2.6 Formas de Atualização e Cronograma de Expansão do Acervo
A política de desenvolvimento da coleção tem os seguintes objetivos: a) permitir o
crescimento racional e equilibrado do acervo em todos os campos do conhecimento; b) identificar os
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elementos adequados à formação da coleção; c) determinar critérios para duplicação de títulos; d)
estabelecer prioridades de aquisição de material; e) traçar diretrizes para o descarte de material.
A biblioteca, de acordo com seus recursos orçamentários, deve adquirir diferentes tipos de
materiais, tais como: livros, obras de referência, periódicos, mapas e multimeios. Esses materiais
devem atender as seguintes finalidades:
 Suprir os programas de ensino dos cursos de graduação e pós-graduação da Faculdade
do Futuro;
 Dar apoio aos programas de pesquisa e extensão da Faculdade do Futuro;
 Atender o pessoal dos serviços administrativos no exercício de suas atividades;
 Fornecer obras de informação geral em áreas de assunto não cobertas pelos programas
de instrução, de pesquisa e de extensão;
 Coletar e recuperar materiais importantes que relatem a história e o desenvolvimento da
Faculdade do Futuro, incluindo publicações da própria Instituição, bem como materiais sobre a
mesma, publicados fora da Faculdade do Futuro.
Quando da formação do acervo, o material bibliográfico e audiovisual deve ser
rigorosamente selecionado, observando os seguintes critérios: a) adequação do material aos
objetivos e nível educacional da Instituição; b) autoridade do autor e/ou editor; c) atualidade; d)
qualidade técnica; e) escassez de material sobre o assunto na coleção da biblioteca; f) aparecimento
do título em bibliografias e índices; g) preço acessível; h) língua acessível; i) número de usuários
potenciais que poderão utilizar o material; j) reputação do publicador ou produtor; k) condições
físicas do material;
A função do serviço de aquisição da Faculdade do Futuro é divulgar entre os docentes as
novidades editoriais. São utilizadas diversas fontes de informação, dentre as quais: bibliografias
gerais e especializadas; catálogos, listas e propagandas diversas de editores e livreiros; guias de
literatura gerais e especializadas; listas de novas aquisições e boletins bibliográficos; opinião dos
usuários.
A seleção qualitativa do material adquirido está a cargo do Conselho Superior, havendo
também a participação da comunidade acadêmica e dos bibliotecários da Unidade de Informação,
representados pela Comissão de Biblioteca.
O corpo docente deve contribuir decisivamente para a formação de coleção de boa
qualidade, visto que esses são conhecedores da literatura nas suas respectivas áreas e podem
assim, selecionar criteriosamente o material a ser adquirido.
A biblioteca executa a seleção quantitativa baseada nos critérios abaixo estabelecidos:


Livro Texto Nacional

Serão adquiridos preferencialmente 08 (seis) títulos da bibliografia básica para cada
disciplina, sendo que o número de exemplares será calculado como 01 (um) exemplar para cada 15
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alunos. O número de alunos deverá ser discriminado no formulário para aquisição de documentos da
biblioteca da Faculdade do Futuro.


Livro Texto Importado

Os livros importados serão adquiridos quando não existir uma adequada tradução em
português ou espanhol. Nesse caso, o livro-texto será adquirido em menor quantidade do que o
livro-texto nacional.
Os casos especiais (livro texto nacional ou importado) serão estudados pela Comissão de
Biblioteca.


Livros de Leitura Complementar e/ou Atualização

Livros nacionais ou importados necessários à complementação e atualização para pesquisa
e/ou conteúdo programático das disciplinas nas diversas áreas do conhecimento humano, bem
como para o desenvolvimento de atividades administrativas. Serão adquiridos somente 02 (dois)
exemplares, exceto nos casos em que haja demanda, ou por necessidade justificada pelos
solicitantes. A duplicação de exemplares de documentos internacionais será definida pela Comissão
de Biblioteca, em função do alto custo dos mesmos.


Coleção de Referência

Será dada atenção especial à aquisição de material de referência e instrumentos de acesso
à informação, bem como aquisição de repertórios bibliográficos (bases de dados bibliográficas) que
possibilitem o acesso à informação existente no campo do conhecimento técnico-científico. É de
competência da Comissão de Biblioteca a seleção desses documentos.


Periódicos Correntes Impressos e Eletrônicos

A cada ano, a Unidade de Informação realizará uma avaliação nas estatísticas de utilização
de periódicos correntes, com o objetivo de colher subsídios para tomada de decisões para a
renovação dos mesmos. A listagem dos títulos com seu respectivo uso será analisada pela
Comissão de Biblioteca, com o intuito de realizar:
a) cancelamento de títulos que já não atendem as suas necessidades;
b) a inclusão de novos títulos necessários para o desenvolvimento do conteúdo programático e/ou
atualização;
c) manutenção dos títulos já adquiridos. Para esta análise deverão ser observados os seguintes
critérios:
(i) inclusão: quando houver a implantação de novos cursos; títulos publicados na área,
desde que o mesmo não seja assinado, em formato impresso ou on-line, pela biblioteca;
quando houver necessidade de novo título em decorrência de alteração da matriz curricular;
títulos necessários ao desenvolvimento de pesquisa desde que esteja vinculada a biblioteca
da Faculdade do Futuro. Para periódicos eletrônicos deverá ser considerado: facilidade de
acesso simultâneo; backup após termino da assinatura; cobertura da assinatura;
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(ii) cancelamento: quando um novo título for mais abrangente do que o já existente no
acervo da biblioteca; quando não mais existir interesse no título pelo curso, por motivos
devidamente justificados; quando houver título não apresenta utilização devidamente
comprovada em estatística de uso; outros.
Obs.: No caso de cancelamento e/ou inclusão de títulos, deverá ser enviado a biblioteca um
ofício pelo Coordenador de Curso, devidamente fundamentado, para apreciação da
Comissão de Biblioteca. Todos os títulos indicados para compra serão renovados,
automaticamente, até a próxima avaliação de utilização da coleção. Durante o ano, existirá a
possibilidade de inclusão e/ou cancelamento de títulos, desde que se enquadrem nos
critérios já mencionados e que sejam aprovados pela Comissão de Biblioteca.


Multimeios

Serão adquiridos quando, comprovada a necessidade de tais recursos, para o
desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão dentro das seguintes condições: a) quando os
equipamentos necessários para sua utilização existirem na biblioteca ou estiverem em vias de serem
adquiridos; b) quando houver a adequação do formato físico ao conteúdo do material.


Periódicos de Caráter Informativo

A biblioteca adquirirá periódicos de informações gerais (locais, estaduais e nacionais) e
revistas de caráter informativo de âmbito nacional (Veja, Isto É, etc.). As revistas de lazer ficarão
restritas a 01 (um) título por Unidade de Informação.
Devido às restrições orçamentárias e à grande quantidade de documentos produzidos nas
diversas áreas do conhecimento, tornar-se impossível para qualquer biblioteca adquirir todo o
material bibliográfico disponível no mercado editorial. Sendo assim, a biblioteca estabeleceu as
seguintes prioridades para aquisição de material bibliográfico:
 Bibliografia básica e complementar de livros e obras de referência para os cursos de graduação
e pós-graduação em fase de reconhecimento, implantação, credenciamento ou recredenciamento;


Periódicos de referência (Base de Dados, Bibliografias, etc.);

 Assinaturas de periódicos cujos títulos já fazem parte da lista básica, conforme indicação dos
docentes;


Documentos para desenvolvimento de pesquisa desde que vinculada a Faculdade do Futuro;
Os casos não previstos serão submetidos à apreciação da Comissão de Biblioteca.
Serão aceitas as doações que se enquadrarem nos seguintes critérios:

 Livros, Obras de Referência e Recursos Audiovisuais: atualização do tema abordado no
documento; estado físico do documento; documentos de interesse para a Faculdade do Futuro. A
biblioteca pode dispor das doações recebidas das seguintes maneiras: a) incorporá-las ao acervo; b)
doá-las e/ou permutá-las com outras instituições; c) descartá-las.
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 Periódicos: em caso da existência do título, serão aceitos para completar falhas e/ou coleção.
Em caso de não existência do título, serão aceitos somente aqueles cujo conteúdo sejam adequados
aos interesses da comunidade acadêmica. Em caso de dúvidas, as doações serão submetidas à
apreciação da Comissão da Biblioteca.
Desbastamento de material bibliográfico e especial é o processo pelo qual se retira do
acervo ativo, títulos e/ou exemplares, partes de coleções, quer para remanejamento ou para
descarte. Deve ser um processo contínuo e sistemático para manter a qualidade da coleção. O
desbastamento da coleção deverá ser feito de acordo com as necessidades das Coordenadorias de
Curso e com a apreciação da Comissão da Biblioteca.
Descarte: processo mediante o qual o material bibliográfico, após ser avaliado, é retirado da coleção
ativa, possibilitando a economia de espaço.
Critérios para Descarte de Livros:
a) inadequação: documentos cujos conteúdos não interessam à faculdade, incorporados ao acervo
anteriormente, sem uma seleção prévia e/ou escritas em línguas pouco acessíveis;
b) desatualização: este critério se aplica principalmente aos documentos cujos conteúdos já foram
superados por novas edições. Entretanto, para aplicação deste critério, deve-se levar em
consideração, principalmente, a área de conhecimento a que se refere à obra.
c) condições físicas (sujas, infectadas, deterioradas ou rasgadas): após rigorosa análise do conteúdo
e relevância do documento, se for considerado de valor e não disponível no mercado para
substituição, deverá ser recuperado. Quando houver possibilidade de substituição e o seu custo for
inferior ao da recuperação, será feita a aquisição e o documento descartado.
d) duplicatas: número excessivo de cópias de um mesmo título em relação à demanda.
Critérios para Descarte de Periódicos: a) coleções não correntes e que não apresentem
demanda; b) periódicos de divulgação geral e/ou de interesse temporário; c) periódicos recebidos
em duplicata; d) coleções de periódicos de caráter não científico; e) condições físicas inadequadas.
Os documentos desaparecidos não serão repostos automaticamente. A reposição deverá
ser baseada na demanda, importância e valor do título. Em casos de dúvida, a reposição será
submetida à apreciação da Comissão de Biblioteca.
A avaliação sistemática da coleção deve ser entendida como o processo utilizado para se
determinar a importância e a adequação da coleção em função dos objetivos da Instituição,
possibilitando traçar diretrizes quanto à aquisição, à acessibilidade e ao descarte.
As Coordenadorias de Curso deverão proceder a avaliação do seu acervo quando
necessário, sendo empregados métodos quantitativos e qualitativos, cujos resultados serão
comparados e analisados, assegurando o alcance dos objetivos da avaliação da coleção.
Na avaliação do acervo da biblioteca, serão utilizados os seguintes critérios:


Distribuição Percentual do Acervo por Área
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Serão analisadas a existência de documentos em cada área do conhecimento ministrado na
Faculdade do Futuro. A análise demonstrará quais os cursos que devem ter a sua coleção
implementada (seja em exemplares, títulos, material em português, etc.) e quais as áreas de
pesquisa desprovidas de documentos que necessitam de providências.


Estatísticas de Utilização do Material Bibliográfico e Especial

A análise das estatísticas de uso do material permitirá a determinação dos títulos que
requerem múltiplas cópias e daqueles cuja duplicação é desnecessária. Por outro lado, se for
comprovada a baixa utilização dos recursos bibliográficos em alguma área, a coordenação do curso
deverá investigar a causa do problema, que poderia ser a falta de qualidade do material existente,
desatualização, ausência de interesse, inexistência dessa área de estudo na Faculdade do Futuro,
desconhecimento da existência da obra, etc.


Sugestões dos Usuários

A sugestão do usuário é um parâmetro seguro para se avaliar as coleções e,
conseqüentemente, através da mesma poder-se-á: a) verificar se a coleção satisfaz aos usuários; b)
determinar os tipos e níveis de necessidade em relação às coleções; c) verificar as mudanças de
interesse por parte da Faculdade do Futuro.


Comparação das Coleções com Listas, Catálogos e Bibliografias Recomendadas e/ou Adotadas

A utilização deste método consiste na comparação do acervo com listas, bibliografias
recomendadas e/ou adotadas, para verificar os itens não existentes na biblioteca e que devam ser
adquiridos.
A cada 02 (dois) anos, a política de desenvolvimento de coleções deverá ser revisada pela
Comissão da Biblioteca com a finalidade de garantir a sua adequação aos objetivos da Faculdade do
Futuro.
Para atender à proposta de implantação dos cursos previstos para o período 2008/2012, a
Faculdade do Futuro adquirirá a bibliografia básica e complementar dos cursos que serão
implantados.
A seguir é apresentado o cronograma de aquisição e expansão do acervo bibliográfico.
CRONOGRAMA DE AQUISIÇÃO E EXPANSÃO DO ACERVO
2013
2014
2015
2016
ACERVO
QTDE
QTDE
QTDE
QTDE
Títulos
2.100
4.500
5.040
5.280
Livros
Volumes
12.600
27.000
30.240
31.680
Periódicos
90
174
138
114
Base de Dados
22
46
38
53
Multimídia
30
58
46
38
Jornais e Revistas
10
20
15
15

2017
QTDE
3.840
23.040
108
30
36
10
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7.3 Laboratórios
7.3.1 Instalações
A Faculdade do Futuro dispõe de laboratórios específicos dos cursos de graduação
atualmente em funcionamento, voltados para o desenvolvimento das atividades práticas
requeridas no processo de formação. Entre eles, pode-se citar: coleção zoológica; ginásio
poliesportivo; herbário; paleontologia; geologia; laboratório de anatomia; laboratório de
neuroanatomia; laboratório de bioquímica clínica; laboratório de hematologia; laboratório de
bromatologia; laboratório de microbiologia; laboratório de cinesiologia; laboratório de fisiologia do
exercício, laboratório de antropometria; laboratório de lutas; laboratório de dança e ginástica;
laboratório de controle de qualidade/ química analítica/ química orgânica e controle de
qualidade/ análise de águas; laboratório de química farmacêutica/ toxicologia/ farmacologia;
laboratório de farmacotécnica e cosmetologia; laboratório escola; laboratório de parasitologia;
laboratório de cito- histologia/ neurofisiologia; laboratório de zoologia; laboratório de botânica;
laboratório de semiotécnica e emergências; laboratório de física geral; laboratório de informática;
laboratório de topografia; laboratório de materiais de construção/ geotécnica/ solos; laboratório
de geoprocessamento / topografia; laboratório hidráulica/ saneamento/ Instalações elétricas;
laboratório de desenho técnico.

7.3.2 Recursos de Informática Disponíveis
Há 02 (dois) laboratórios de informática, cada um localizado em uma área de 61,00 m²,
dispondo de equipamentos e materiais necessários para ao seu funcionamento.
No laboratório de informática nº 01 há 31 microcomputadores, todos com acesso à Internet.
A configuração dos equipamentos é apresentada a seguir.
Processador
GHz
Intel Core i3
3.4
Intel Core i3
3.4
Intel Core i3 3 .4
Intel Core i3 3.4
Intel Core i3
3.4
Intel Core i3
3.4
Intel Core i3
3.4
Intel Core i3
3.4
Intel Core i3
3.4
Intel Core2 Duo 2.66
Intel Core2 Duo 2.66
Intel Core2 Duo 2.66
Intel Core2 Duo 2.66
Intel Core2 Duo 2.66
Intel Core2 Duo 2.66

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA Nº 01
Memória
HD
Monitor
Multimídia
(GB)
(GB)
LCD
4
500
DVD-RW
17W”
4
500
DVD-RW
17W”
4
500
DVD-RW
17W”
4
500
DVD-RW
17W”
4
500
DVD-RW
17W”
4
500
DVD-RW
17W”
4
500
DVD-RW
17W”
4
500
DVD-RW
17W”
4
500
DVD-RW
17W”
2
160
DVD-RW
17W”
2
160
DVD-RW
17W”
2
160
DVD-RW
17W”
2
160
DVD-RW
17W”
2
160
DVD-RW
17W”
2
160
DVD-RW
17W”

Sistema
Operacional
Windows 7
Windows 7
Windows 7
Windows 7
Windows 7
Windows 7
Windows 7
Windows 7
Windows 7
Windows XP
Windows XP
Windows XP
Windows XP
Windows XP
Windows XP

Acesso a
Internet
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
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Intel Core2 Duo 2.66
Intel Core2 Duo 2.66
Intel Core2 Duo 2.66
Intel Core2 Duo 2.66
Intel Core2 Duo 2.66
Intel Core2 Duo 2.66
Intel Core2 Duo 2.66
Intel Core2 Duo 2.66
Intel Core2 Duo 2.66
Intel Core2 Duo 2.66
Intel Core2 Duo 2.66
Intel Core2 Duo 2.66
Intel Core2 Duo 2.66
Intel Core2 Duo 2.66
Intel Core2 Duo 2.66
Intel Core2 Duo 2.66

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160

DVD-RW
DVD-RW
DVD-RW
DVD-RW
DVD-RW
DVD-RW
DVD-RW
DVD-RW
DVD-RW
DVD-RW
DVD-RW
DVD-RW
DVD-RW
DVD-RW
DVD-RW
DVD-RW

17W”
17W”
17W”
17W”
17W”
17W”
17W”
17W”
17W”
17W”
17W”
17W”
17W”
17W”
17W”
17W”

Windows XP
Windows XP
Windows XP
Windows XP
Windows XP
Windows XP
Windows XP
Windows XP
Windows XP
Windows XP
Windows XP
Windows XP
Windows XP
Windows XP
Windows XP
Windows XP

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

No laboratório de informática nº 02 há 26 microcomputadores, todos com acesso à Internet.
A configuração dos equipamentos é apresentada a seguir.

Processador GHz
Intel Core i3 3.4
Intel Celeron D 2.66
Intel Celeron D 2.66
Intel Celeron D 2.66
Intel Celeron D 2.66
Intel Celeron D 2.66
Intel Celeron D 2.66
Intel Celeron D 2.66
Intel Celeron D 2.66
Intel Celeron D 2.66
Intel Celeron D 2.66
Intel Celeron D 2.66
Intel Celeron D 2.66
Intel Celeron D 2.66
Intel Celeron D 2.66
Intel Celeron D 2.66
Intel Celeron D 2.66
Intel Celeron D 2.66
Intel Celeron D 2.66
Intel Celeron D 2.66
Intel Celeron D 2.66
Intel Celeron D 2.66
Intel Celeron D 2.66
Intel Pentium D 2.80

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA Nº 02
Memória
HD
Monitor
Sistema
Multimídia
(GB)
(GB)
CRT
Operacional
4
500
CD-RW
17”
Windows 7
1.256
80
CD-RW
17”
Windows XP
1.256
80
CD-RW
17”
Windows XP
1.256
80
CD-RW
17”
Windows XP
1.256
80
CD-RW
17”
Windows XP
1.256
80
CD-RW
17”
Windows XP
1.256
80
CD-RW
17”
Windows XP
1.256
80
CD-RW
17”
Windows XP
1.256
80
CD-RW
17”
Windows XP
1.256
80
CD-RW
17”
Windows XP
1.256
80
CD-RW
17”
Windows XP
1.256
80
CD-RW
17”
Windows XP
1.256
80
CD-RW
17”
Windows XP
1.256
80
CD-RW
17”
Windows XP
1.256
80
CD-RW
17”
Windows XP
1.256
80
CD-RW
17”
Windows XP
1.256
80
CD-RW
17”
Windows XP
1.256
80
CD-RW
17”
Windows XP
1.256
80
CD-RW
17”
Windows XP
1.256
80
CD-RW
17”
Windows XP
1.256
80
CD-RW
17”
Windows XP
1.256
80
CD-RW
17”
Windows XP
1.256
80
CD-RW
17”
Windows XP
2
160
DVD-RW
17”
Windows

Acesso a
Internet
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
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2003
O acesso aos microcomputadores é facilitado por uma política interna de organização de
tempo. Os equipamentos estão ligados em rede, no sentido de proporcionar maior integração
acadêmica, já que toda a comunidade terá acesso ao mesmo servidor. E conta também com acesso
à Internet por meio de provedor Velox/Telemar com velocidade de 5 Mb, independente da área
administrativa por questões de segurança.
Como a maior parte das aulas expositivas é trabalhada em multimídia, fica a cargo dos
laboratórios de informática disponibilizar para os alunos a reprodução em dispositivos digitais.
Os laboratórios de informática estão sob a responsabilidade de 02 (dois) técnicos que se
fazem presente em tempo integral para suprir as demandas dos corpos discente, docente e técnicoadministrativo.
Os laboratórios funcionam de segunda a sexta-feira no horário das 08h00m às 12h00m e
das 13h00m às 23h00m; e aos sábados no horário 08h00m às 12h00m.
7.3.3 Relação Equipamento/Aluno
A Faculdade do Futuro possui 02 (dois) laboratórios de informática com 57
microcomputadores ao todo. Atualmente, a relação equipamento/aluno é de 01 (um)
microcomputador para cada 22 alunos.
A Faculdade do Futuro pretende manter esta relação durante o período de vigência deste
PDI e para tanto projetou a instalação de mais 06 (seis) laboratórios de informática. Nos novos
laboratórios de informática serão instalados 150 microcomputadores.
7.3.4 Descrição de Inovações Tecnológicas Significativas
Foi desenvolvido o Portal da Faculdade do Futuro (http://www.faculdadedofuturo.edu.br/)
com o objetivo de divulgar diversas informações sobre os cursos e as atividades desenvolvidas pela
Instituição.
A Faculdade do Futuro desenvolveu ainda um programa de conta e-mails, também
acessível pelo Portal. Todo aluno, professor e funcionário ao ingressar na Faculdade do Futuro
recebe uma conta de e-mail para facilitar a comunicação com a comunidade acadêmica e
administrativa.
7.4 Recursos Tecnológicos e de Audiovisual
Constitui o acervo tecnológico da Faculdade Futuro os seguintes equipamentos a serviço do
desenvolvimento didático-pedagógico: 09 (nove) retroprojetores; 11 projetores de multimídia Sony,
Dell e LG; 03 (uma) tela de projeção; 12 televisores; 04 (quatro) videocassetes; 04 (quatro)
aparelhos de som com CD; 06 (seis) aparelhos de DVD; 04 (quatro) desktops e 04 (um) notebook
disponibilizados para os projetores de multimídia; 02 (uma) mesa equalizadora de som; 02 (dois)
amplificadores/receiver; 01 (uma) caixa amplificada 500W; 03 (três) microfones com fio; 02 (dois)
microfones sem fio; sistema acústico estéreo para ambientes abertos; 01 (uma) câmera fotográfica
digital Samsung 12.0 mega pixels; 01 (uma) filmadora digital Sony; 02 (duas) máquinas de
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reprografia.
Esses recursos podem ser utilizados por professores e alunos, mediante agendamento
prévio com o funcionário responsável pelos equipamentos, o qual está encarregado de instalar os
equipamentos no horário e sala conforme agenda, assim como, a desinstalar os mesmos após o
uso.
7.5 Plano de Promoção de Acessibilidade e de Atendimento Diferenciado a Portadores de
Necessidades Especiais
A Faculdade do Futuro considerando a necessidade de assegurar aos portadores de
deficiência física e sensorial condições básicas de acesso ao ensino superior, de mobilidade e de
utilização de equipamentos e instalações, adotará como referência a Norma Brasil 9050, da
Associação Brasileira de Normas Técnicas, que trata da Acessibilidade de Pessoas Portadoras de
Deficiências e Edificações, Espaço, Mobiliário e Equipamentos Urbanos.
Nesse sentido, para os alunos portadores de deficiência física, a Faculdade do Futuro
apresenta as seguintes condições de acessibilidade: livre circulação dos estudantes nos espaços de
uso coletivo (eliminação de barreiras arquitetônicas); rampas com corrimãos, facilitando a circulação
de cadeira de rodas;·portas e banheiros adaptados com espaço suficiente para permitir o acesso de
cadeira de rodas;·barras de apoio nas paredes dos banheiros;·lavabos em altura acessível aos
usuários de cadeira de rodas.
Em relação aos alunos portadores de deficiência visual, a Faculdade do Futuro está
comprometida, caso seja solicitada, desde o acesso até a conclusão do curso, a proporcionar sala
de apoio contendo: máquina de datilografia Braille, impressora Braille acoplada a computador,
sistema de síntese de voz;·gravador e fotocopiadora que amplie textos; acervo bibliográfico em fitas
de áudio; software de ampliação de tela; equipamento para ampliação de textos para atendimento a
aluno com visão subnormal; lupas, réguas de leitura; scanner acoplado a computador; acervo
bibliográfico dos conteúdos básicos em Braille.
Em relação aos alunos portadores de deficiência auditiva, a Faculdade do Futuro está
igualmente comprometida, caso seja solicitada, desde o acesso até a conclusão do curso, a
proporcionar intérpretes de língua de sinais, especialmente quando da realização de provas ou sua
revisão, complementando a avaliação expressa em texto escrito ou quando este não tenha
expressado o real conhecimento do aluno; flexibilidade na correção das provas escritas, valorizando
o conteúdo semântico; aprendizado da língua portuguesa, principalmente, na modalidade escrita,
(para o uso de vocabulário pertinente às matérias do curso em que o estudante estiver matriculado);
materiais de informações aos professores para que se esclareça a especificidade lingüística dos
surdos.
A Faculdade do Futuro coloca à disposição das pessoas portadoras de deficiência ou com
mobilidade reduzida ajudas técnicas que permitam o acesso às atividades escolares e
administrativas em igualdade de condições com as demais pessoas.
7.6 Cronograma de Expansão da Infra-Estrutura para o Período de Vigência do PDI
Na expansão da infra-estrutura física serão observadas as seguintes diretrizes gerais: a)
atendimento às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT/NBR quanto à
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iluminação, ventilação, refrigeração, acústica e mobiliário; b) atendimento aos requisitos de
acessibilidade a pessoas portadoras de necessidades especiais; c) atendimento às normas de
biossegurança.
A expansão da infra-estrutura física terá como referência a proposta de criação dos cursos
de graduação para o período 2013/2017.
Para atender a demanda gerada pela implantação dos cursos de graduação no período
2013/2017, a Faculdade do Futuro providenciará a construção de novas salas de aula. As novas
salas de aula serão bem dimensionadas, cada uma com 61,00 m2 e capacidade para 50 alunos,
dotadas de isolamento acústico, iluminação, ventilação, mobiliário e aparelhagem específica,
atendendo a todas as condições de salubridade.
A Faculdade do Futuro disponibilizará novos gabinetes de trabalho para os Coordenadores
dos novos cursos de graduação que serão implantados, sendo uma por curso que será oferecido. O
gabinete, seguindo o padrão das existentes terá área de 15,00 m2 e será dotado de isolamento
acústico, iluminação, ventilação, mobiliário e aparelhagem específica, atendendo a todas as
condições de salubridade.
Nesse período de expansão também serão ampliados o número de auditórios, as
dimensões das bibliotecas e o número de laboratórios de informática.
Será construído mais dois auditórios, cada um com 200,00 m2, dotados de isolamento
acústico, iluminação, ventilação, mobiliário e aparelhagem específica, atendendo a todas as
condições de salubridade. A biblioteca será ampliada em 400,00 m2. A Faculdade do Futuro
providenciará a instalação de mais 06 (seis) laboratórios de informática, cada um em área de 61,00
m2.
A Faculdade do Futuro providenciará também a instalação dos laboratórios específicos dos
cursos que serão implantados. O planejamento desses laboratórios obedecerá às exigências do
projeto pedagógico de cada curso quanto a equipamentos, mobiliário e materiais de consumo.
Para o curso de Educação Física (Bacharelado) será disponibilizada uma área de 1.000,00
m2 destinada aos seguintes espaços específicos: Laboratório de Anatomia Humana; Laboratório de
Fisiologia Humana; Laboratório de Fisiologia do Exercício Físico; Laboratório de
Cineantropometria/Medidas e Avaliação; Laboratório de Práticas Pedagógicas; Laboratório de
Comportamento Humano (aprendizagem, desenvolvimento, controle motor e psicologia do esporte e
exercício físico); Laboratório de Cinesiologia/Biomecânica; Quadra Poliesportiva Coberta; Quadra
Externa; Piscina; Pista de Atletismo; Sala de Ginástica/Dança; Sala de Lutas; Sala de Musculação; e
Campo de Futebol.
Para o curso de Engenharia Civil será disponibilizada uma área de 300,00 m2 destinada a
abrigar os seguintes espaços específicos: Laboratório de Computação com programas específicos ;
Laboratórios de : Mecânica dos solos , Geologia , Concreto , Física , Química , Hidráulica aplicada e
sanitária , Fenômenos de Transporte , Topografia , Eletricidade e Saneamento , Canteiro
Experimental , Pavimentação e drenagem , Materiais de Construção Civil ,. Eletrotécnica ,
Planejamento Gráfico.
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Para o curso de Psicologia será disponibilizada uma área de 200,00 m2 destinada a abrigar
os seguintes espaços específicos: Serviço de Psicologia; Laboratório de Experimentação;
Laboratório de Observação do Comportamento e Salas Especiais.
Para todos os cursos superiores de tecnologia serão disponibilizados laboratórios de
informática com programas específicos a cada um dos cursos, conectados a Internet.
Para as atividades práticas do Curso de Administração será disponibilizada uma área de
61,00 m² para o Laboratório da Empresa Júnior.
A seguir está apresentado o cronograma de expansão da infra-estrutura física.

CRONOGRAMA DE EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA
2013

TIPO DE ÁREA
Salas de Aula
Sala dos Professores
Gabinetes de Trabalho
para Coordenadores de
Curso do Ensino de
Graduação
Auditórios
Biblioteca
Laboratórios de
Informática
Laboratórios Específicos
do curso de Educação
Física
Laboratórios Específicos
do curso de Engenharia
Civil
Laboratórios Específicos
do curso de Psicologia
Laboratório do Curso de
Administração

2014

2015

2016

2017

QTDE

M2

QTD

M2

QTD

M2

QTD

M2

QTD

19
01

1.159,00
61,00

10
01

610,00
61,00

14
01

854,00
61,00

08
-

488,00
-

04
-

M2
244
,00
-

06

90,00

06

90,00

-

-

-

-

-

-

-

01

200,00
200,00

01

200,00
200,00

01

200,00
-

-

-

61,00

02

122,00

02

122,00

01

61,00

100,00
01

500,00

-

500,00

150,00
100,00

-

-

-

-

150,00

-

-

100,00

-

-

61,00

Os equipamentos de informática serão ampliados de forma a atender a expansão da infraestrutura física projetada em função da demanda gerada pela implantação dos cursos de
graduação no período 2013/2017.
Nas salas dos professores serão instalados 03 (três) microcomputadores e 01 (uma)
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impressora por sala. Nos gabinetes de trabalho para coordenadores de curso do ensino de
graduação serão instalados 12 microcomputadores e 12 impressoras. Na ampliação da biblioteca
serão instalados mais 10 terminais de consulta. Em cada novo laboratório de informática será
instalado 25 microcomputadores e 01 (uma) impressora.
A seguir é apresentado o cronograma de aquisição dos equipamentos de informática.
CRONOGRAMA DE AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
EQUIPAMENTOS
Impressoras
Microcomputadores

2013

2014

2015

2016

2017

QTDE
08
36

QTDE
09
63

QTDE
03
57

QTDE
01
25

QTDE
-

A aquisição dos equipamentos de informática destinados aos laboratórios específicos dos
cursos que serão implantados obedecerá às exigências do projeto pedagógico de cada curso.
A Faculdade do Futuro providenciará a ampliação dos recursos tecnológicos e audiovisual
disponíveis. A seguir é apresentado o cronograma de aquisição dos equipamentos.
CRONOGRAMA DE AQUISIÇÃO DOS RECURSOS TECNOLÓGICOS E AUDIOVISUAL
EQUIPAMENTOS
Amplificadores/Receiver
Aparelhos de DVD
Aparelhos de Som c/ CD
Caixas Amplificadoras
Mesas Equalizadoras de
Som
Microfones c/ Fio
Microfones s/ Fio
Projetores de Multimídia
Retroprojetores
Tela de Projeção
Televisores

2013

2014

2015

2016

2017

QTDE
06
05
-

QTDE
02
06
10
01

QTDE
02
06
10
01

QTDE
02
06
10
01

QTDE
06
05
-

-

01

01

01

-

08
04
08
10

03
02
08
16
08
10

03
02
08
16
08
10

03
02
08
08
08
08

04
02
04
08

A aquisição dos recursos multimídia e audiovisual destinados aos laboratórios específicos
dos cursos que serão implantados obedecerá às exigências do projeto pedagógico de cada curso.
8. AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
8.1 Procedimentos de Auto-Avaliação Institucional em Conformidade com a Lei nº 10.861/2004
(SINAES)
Os procedimentos de auto-avaliação institucional da Faculdade do Futuro foram
estabelecidos na proposta do Projeto de Auto-Avaliação Institucional a seguir reproduzida.
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PROJETO DE AUTO-AVALIAÇÃO DA FACULDADE DO FUTURO
INTRODUÇÃO
O Projeto de Auto-Avaliação da Faculdade do Futuro será elaborado em cumprimento a Lei
nº 10.861, de 14 de abril de 2004, que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior (SINAES), e tem como base as disposições contidas na Portaria MEC nº 2.051, de 09 de
julho de 2004, e as Diretrizes para a Auto-Avaliação das Instituições e as Orientações Gerais para o
Roteiro da Auto-Avaliação, editados pela CONAES.
O SINAES fundamenta-se na necessidade de promover a melhoria da qualidade da
educação superior, a orientação da expansão da sua oferta, o aumento permanente da sua eficácia
institucional, da sua efetividade acadêmica e social e, especialmente, do aprofundamento dos
compromissos e responsabilidades sociais. É integrado por três modalidades principais de
instrumentos de avaliação, aplicados em diferentes momentos: 1) Avaliação das Instituições de
Educação Superior (AVALIES), que se desenvolve em duas etapas principais: (a) auto-avaliação –
coordenada pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) de cada IES; (b) avaliação externa –
realizada por comissões designadas pelo INEP; 2) Avaliação dos Cursos de Graduação (ACG); 3)
Avaliação do Desempenho dos Estudantes (ENADE).
Em decorrência de sua concepção, o SINAES está apoiado em alguns princípios
fundamentais para promover a qualidade da educação superior, a orientação da expansão da sua
oferta, o aumento permanente da sua eficácia institucional, da sua efetividade acadêmica e social e
especialmente do aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais. Esses princípios
são: a) a responsabilidade social com a qualidade da educação superior; b) o reconhecimento da
diversidade do sistema; c) o respeito à identidade, à missão e à história das Instituições; d) a
globalidade institucional pela utilização de um conjunto significativo de indicadores considerados em
sua relação orgânica; e) a continuidade do processo avaliativo como instrumento de política
educacional para cada instituição e o sistema de educação superior em seu conjunto.
No contexto do SINAES, a auto-avaliação é percebida como um processo contínuo por meio
do qual a Instituição constrói conhecimento sobre sua própria realidade, buscando compreender os
significados do conjunto de suas atividades para melhorar a qualidade educativa e alcançar maior
relevância social. Constitui-se em condição básica para o necessário aprimoramento do
planejamento e gestão da Instituição, uma vez que propicia a constante reorientação de suas ações.
Para a Faculdade do Futuro a auto-avaliação será um importante instrumento para a tomada
de decisão e dela resultará uma auto-análise valorativa da coerência entre a missão e as políticas
institucionais efetivamente realizadas, assim como, uma autoconsciência, nos membros da
comunidade acadêmica, de suas qualidades, problemas e desafios para o presente e o futuro.
Para desenvolver o processo de auto-avaliação, a Faculdade do Futuro assume como
postulados, além da democracia institucional, da liberdade nas ações e ética no fazer, da articulação
dialógica entre qualidade e quantidade e da sensibilidade institucional para mudança, os seguintes
princípios norteadores: a) globalidade, isto é, avaliação de todos os elementos que compõem a
Instituição; b) comparabilidade, isto é, a busca de uma padronização de conceitos e indicadores; c)
respeito à identidade das IES, isto é, consideração das características próprias da Instituição; d)
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legitimidade, isto é, a adoção de metodologias e construção de indicadores capazes de conferir
significado às informações, que devem ser fidedignas; e) reconhecimento, por todos os agentes, da
legitimidade do processo avaliativo, seus princípios norteadores e seus critérios.
Adicionalmente, são pressupostas algumas condições fundamentais, a saber: equipe de
coordenação; participação dos integrantes da Instituição; compromisso explícito dos dirigentes da
IES em relação ao processo avaliativo; informações válidas e confiáveis; uso efetivo dos resultados;
avaliação externa – os resultados da auto-avaliação serão submetidos ao olhar externo de
especialistas.
OBJETIVOS DA AUTO-AVALIAÇÃO
A auto-avaliação tem por objetivos gerais:
 Avaliar a Instituição como uma totalidade integrada, permitindo a auto-análise valorativa da
coerência entre a missão e as políticas institucionais efetivamente realizadas, visando a melhoria da
qualidade acadêmica e o desenvolvimento institucional;
 Gerar, nos membros da comunidade acadêmica, autoconsciência de suas qualidades,
problemas e desafios para o presente e o futuro, estabelecendo mecanismos institucionalizados e
participativos para a sua realização.
São objetivos específicos:
 Produzir conhecimento para a tomada de decisão dos dirigentes da Instituição em relação à
melhoria contínua de qualidade dos serviços desenvolvidos;


Pôr em questão os sentidos do conjunto de atividades e finalidades cumpridas pela Instituição;



Identificar os acertos da Instituição e as possíveis causas dos seus problemas e deficiências;

 Aumentar a consciência pedagógica e capacidade profissional do corpo docente e técnicoadministrativo;


Fortalecer as relações de cooperação entre os diversos atores institucionais;



Tornar mais efetiva a vinculação da Instituição com a comunidade;



Julgar acerca da relevância científica e social de suas atividades e produtos;



Prestar contas à sociedade sobre os serviços desenvolvidos.

ETAPAS DA AUTO-AVALIAÇÃO
O processo de auto-avaliação da Faculdade do Futuro será desenvolvido em três etapas,
conforme sugerido no documento do INEP: “Orientações Gerais para o Roteiro da Auto-Avaliação
das Instituições”.
A primeira etapa consiste na preparação do Projeto de Auto-Avaliação, a segunda no seu
desenvolvimento e a terceira na consolidação.
97

1ª Etapa: Preparação
Constituição da CPA
Em atendimento ao disposto no art. 11 da Lei nº 10.861, de 14/04/2004, será constituída a
Comissão Própria de Avaliação – CPA com as atribuições de condução dos processos de avaliação
internos da Faculdade do Futuro, de sistematização e de prestação das informações solicitadas pelo
INEP.
A CPA será, portanto, o órgão responsável pela implantação e desenvolvimento da autoavaliação da Faculdade do Futuro. Possuirá autonomia em relação a conselhos e demais órgãos
colegiados existentes na Instituição.
Na sua composição, a CPA contará com a participação de representantes de todos os
segmentos da comunidade acadêmica (docente, discente e técnico-administrativo) e, também, da
sociedade civil organizada, estando vedada a existência de maioria absoluta por parte de qualquer
um dos segmentos representados.
As definições quanto à quantidade de membros, forma de composição, duração do
mandato, dinâmica de funcionamento e modo de organização da CPA serão objeto de
regulamentação própria, aprovada pelo Conselho Superior da Instituição.
Os representantes serão escolhidos entre pessoas capazes de assumir a responsabilidade
pelo desenvolvimento de todas as ações previstas no processo avaliativo. Para assegurar sua
legitimidade junto à comunidade acadêmica, no processo de escolha dos seus membros, serão
consultados os agentes participantes do processo.
Planejamento
A elaboração do Projeto de Auto-Avaliação compreende a definição de objetivos,
estratégias, metodologia, recursos e calendário das ações avaliativas. O calendário contempla os
prazos para execução das ações principais e datas de eventos (reuniões, seminários etc.),
observando igualmente os prazos estabelecidos pela Portaria nº 2051/2004, que regulamenta o
SINAES.
O planejamento, discutido com a comunidade acadêmica, leva em conta as características
da IES, seu porte e a existência de experiências avaliativas anteriores.
Sensibilização
No processo de auto-avaliação, a sensibilização busca o envolvimento da comunidade
acadêmica na construção da proposta avaliativa por meio da realização de reuniões, palestras,
seminários e outros meios de interlocução.
A sensibilização tem caráter permanente, sendo realizada tanto nos momentos iniciais
quanto na continuidade das ações avaliativas, pois sempre haverá novos elementos iniciando sua
participação no processo: sejam estudantes, sejam membros do corpo docente ou técnicoadministrativo.
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Cabe destacar que a Instituição buscará obter a mais ampla e efetiva participação de todos
os segmentos de sua comunidade interna e, se possível, também a colaboração de membros
externos, como ex-alunos e representantes dos setores sociais mais diretamente envolvidos com a
IES.
2ª Etapa: Desenvolvimento
No desenvolvimento do processo de auto-avaliação é fundamental assegurar a coerência
entre as ações planejadas e as metodologias adotadas, a articulação entre os participantes e a
observância aos prazos. Nesta etapa serão desenvolvidas as seguintes atividades: (a) realização de
reuniões ou debates de sensibilização; (b) sistematização de demandas/idéias/sugestões oriundas
destas reuniões; (c) realização de seminários internos para: apresentação do SINAES, apresentação
da proposta do processo de avaliação interna da IES, discussões internas e apresentação das
sistematizações dos resultados e outros; (d) definição da composição dos grupos de trabalho
atendendo aos principais segmentos da comunidade acadêmica (avaliação de egressos e/ou dos
docentes; estudo de evasão, etc.); (e) construção de instrumentos para coleta de dados: entrevistas,
questionários, grupos focais e outros; (f) definição da metodologia de análise e interpretação dos
dados; (g) definição de formato do relatório de auto-avaliação; (h) implementação dos procedimentos
de coleta e análise das informações; (i) elaboração de relatórios; (j) organização e discussão dos
resultados com a comunidade acadêmica e publicação das experiências.
3ª Etapa: Consolidação
A consolidação consiste na elaboração, divulgação e análise do relatório final. Contempla,
também, a realização de um balanço crítico do processo avaliativo e de seus resultados em termos
da melhoria da qualidade da Instituição.
O relatório final de avaliação deve expressar o resultado do processo de discussão, de
análise e interpretação dos dados advindos, principalmente, do processo de auto-avaliação. A CPA
deverá incorporar, quando estiverem disponíveis, os resultados da avaliação de cursos e de
desempenho de estudantes.
Os destinatários do relatório são os membros da comunidade acadêmica, os avaliadores
externos e a sociedade. Considerando essa diversidade de leitores, são fundamentais a clareza na
comunicação das informações e o caráter analítico e interpretativo dos resultados obtidos. Além
disso, o relatório deverá apresentar sugestões para ações de natureza administrativa, política,
pedagógica e técnico-científica a serem implementadas.
A divulgação, como continuidade do processo de auto-avaliação, oportuniza a apresentação
pública e a discussão dos resultados alcançados nas etapas anteriores. Para tanto, poderão ser
utilizados diversos meios, tais como: reuniões, documentos informativos (impressos e eletrônicos),
seminários e outros. A divulgação deverá propiciar, ainda, oportunidades para que as ações
concretas oriundas dos resultados do processo avaliativo sejam tornadas públicas à comunidade
interna e externa.
Ao final do processo de auto-avaliação, será 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. O balanço crítico permitirá revisão do
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Projeto de Auto-Avaliação, assim como o replanejamento das atividades para a continuidade do
processo de avaliação SINAES.
Deste modo, o processo de avaliação proporcionará não só o auto-conhecimento
institucional, o que em si é de grande valor para a IES, como será um balizador da avaliação
externa, prevista no SINAES como a próxima etapa da avaliação institucional.
DIMENSÕES A SEREM AVALIADAS
Em conformidade ao disposto no art. 3º da Lei 10.861/0204, as seguintes dimensões serão
objeto de avaliação:
I – Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional
Objetivo: Identificar o projeto e/ou missão institucional, em termos de finalidade, compromissos,
vocação e inserção regional e/ou nacional.
Tópicos a serem avaliados:
1. Finalidades, objetivos e compromissos da Instituição, explicitados em documentos oficiais.
2. Concretização das práticas pedagógicas e administrativas e suas relações com os objetivos
centrais da Instituição, identificando resultados, dificuldades, carências, possibilidades e
potencialidades.
3. Características básicas do PDI e suas relações com o contexto social e econômico em que a
instituição está inserida.
4. Articulação entre o PDI e o Projeto Pedagógico Institucional no que diz respeito às atividades de
ensino, pesquisa, extensão, gestão acadêmica, gestão institucional e avaliação institucional.
Documentação e dados:
- Plano de Desenvolvimento Institucional.
- Projeto Pedagógico Institucional.
- Projeto Pedagógico dos Cursos.
- Efetiva utilização do PDI como referência para programas e projetos desenvolvidos pelas
unidades acadêmicas e pela administração central da Instituição.
- Avaliação e atualização do PDI (realização de seminários, reuniões, consultas).
- Descrição do perfil de egressos (conhecimentos e competências que devem adquirir durante a
sua permanência na IES).
- Descrição do perfil de ingressantes: com base nas demandas regionais e nacionais
(conhecimentos e competências que devem apresentar).
II – Política para o Ensino, a Pesquisa, a Pós-Graduação, a Extensão
Objetivo: Explicitar as políticas de formação acadêmico-científica, profissional e cidadã; de
construção e disseminação do conhecimento; de articulação interna, que favorece a iniciação
científica e profissional de estudantes, os grupos de pesquisa e o desenvolvimento de projetos de
extensão.
A. ENSINO
Tópicos a serem avaliados:
1. Concepção de 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.
2. Práticas pedagógicas, considerando a relação entre a transmissão de informações e utilização
de processos participativos de construção do conhecimento.
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3. Pertinência dos currículos (concepção e prática), tendo em vista os objetivos institucionais, as
demandas sociais (científicas, econômicas, culturais etc.) e as necessidades individuais.
4. 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.
Documentação e dados:
- Currículos e programas de estudos.
- Mecanismos, acordos e conclusões da revisão, atualização e renovações dos currículos e
programas de estudo.
- Responsáveis pelas ações de atualização dos documentos da IES.
- Sistematização das atividades de extensão (programas, descrição de atividades, número de
estudantes participantes).
- Acompanhamento e avaliação do impacto das atividades de extensão.
- Grupos de trabalho, bolsas outorgadas, estímulos à pesquisa.
- Convênios e acordos com outras instituições públicas e privadas, organizações profissionais e
empresariais, associações, centros assistenciais.
III – Responsabilidade Social da Instituição
Objetivo: Explicitar o compromisso social da Instituição enquanto portadora da educação
como bem público e expressão da sociedade democrática e pluricultural, de respeito pela
diferença e de solidariedade.
Tópicos a serem avaliados:
1. Transferência de conhecimento e importância social das ações universitárias e dos
impactos das atividades científicas, técnicas e culturais, para o desenvolvimento regional e
nacional.
2. 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.
3. Ações voltadas ao desenvolvimento da democracia, promoção da cidadania, de atenção a
setores sociais excluídos, políticas de ação afirmativa etc.
Documentação e dados:
- Critérios que a Instituição utiliza para a abertura de cursos e ampliação de vagas.
- Contribuição da Instituição na criação de conhecimentos para o desenvolvimento científico,
técnico ou cultural.
- Caracterização e pertinência das atividades da IES nas áreas de educação, saúde, lazer,
cultura, cidadania, solidariedade, organizações econômicas e sociais, meio ambiente,
patrimônio cultural, planejamento urbano, desenvolvimento econômico, entre outras.
- Descrição e sistematização das atividades relacionadas com cooperativas, ONGs, corais,
centros de saúde, escolas, clubes, sindicatos, partidos políticos ou outras.
- Evidências da vinculação dessas atividades com o desenvolvimento das finalidades da
Instituição.
- Dados sobre bolsas, descontos e outras evidências de políticas institucionais de inclusão de
estudantes em situação econômica desfavorecida.
- Lista de estudantes/docentes/técnico-administrativos portadores de necessidades
especiais. Estratégias pedagógico-didáticas empregadas.
- Convênios e acordos com outras instituições públicas e privadas, organizações profissionais
e empresariais, associações, centros assistenciais.
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IV – Comunicação com a Sociedade
Objetivo: Identificar as formas de aproximação efetiva entre IES e sociedade, de tal sorte que
a comunidade participe ativamente da vida da acadêmica, bem como a IES se comprometa
efetivamente com a melhoria das condições de vida da comunidade, ao repartir com ela o
saber que produz e as informações que detém.
Tópicos a serem avaliados:
1. Estratégias, recursos e qualidade da comunicação interna e externa.
2. Imagem pública da Instituição nos meios de comunicação social.
Documentação e dados:
- Meios e canais de comunicação utilizados para publicizar as atividades da Instituição na
comunidade externa.
- Regimentos e manuais de circulação interna informando sobre procedimentos.
- Folhetos e jornais para divulgação interna, existência de sítios-web de divulgação. Análises
sobre sua eficácia.
- Guia do aluno ou semelhante que contenha informações sobre Projeto Pedagógico do
Curso, disciplinas, créditos, horários de funcionamento e outros.
- Questionários destinados aos membros dos diversos segmentos da Instituição avaliando a
efetividade da comunicação e a circulação das informações na instituição.
- Questionários para os estudantes, docentes e técnico-administrativos indagando e
avaliando as estratégias mais eficazes e os problemas na circulação das informações.
- Procedimentos de recepção de sugestões e procedimentos de resposta.
V – Políticas de Pessoal
Objetivo: Explicitar as políticas e os programas de formação, aperfeiçoamento e capacitação
do pessoal docente e técnico-administrativo, associando-os com planos de carreira
condizentes com a magnitude das tarefas a serem desenvolvidas e com condições objetivas
de trabalho.
Tópicos a serem avaliados:
1. Planos de carreira regulamentados para docentes e funcionários técnico-administrativos
com critérios claros de admissão e de progressão.
2. Programas de qualificação profissional e de melhoria da qualidade de vida de docentes e
funcionários técnico-administrativos.
3. Clima institucional, relações inter-pessoais, estrutura de poder, graus de satisfação
pessoal e profissional.
A. DOCENTES
Documentação e dados:
- Nº de docentes em tempo integral, parcial e horistas.
- Nº de docentes doutores, mestres e especialistas com respectivos regimes de trabalho.
- Experiência profissional no magistério superior.
- Experiência profissional fora do magistério superior.
- Formação didático-pedagógica.
- Nº de publicações por docente.
- Critérios de ingresso na Instituição e de progressão na carreira.
- Políticas de capacitação e de avaliações de desempenho.
- Pesquisas e/ou estudos sobre docentes com as condições de trabalho, recursos, formação
dos técnico-administrativos.
B. TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS
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Documentação e dados:
- Nº de funcionários técnico-administrativos.
- Escolaridade dos funcionários técnico-administrativos.
- Envolvimento de funcionários técnico-administrativos com pesquisa e extensão.
- Experiência profissional.
- Critérios de ingresso na Instituição.
- Critérios de progressão na carreira.
- Políticas de capacitação.
- Avaliações de desempenho.
- Pesquisas e/ ou estudos sobre a satisfação dos funcionários técnico-administrativos com as
condições de trabalho, recursos, formação dos técnico-administrativos.
VI – Organização e Gestão da Instituição
Objetivo: Avaliar os meios de gestão para cumprir os objetivos e projetos institucionais, a
qualidade da gestão democrática, em especial nos órgãos colegiados, as relações de poder
entre estruturas acadêmicas e administrativas e a participação nas políticas de
desenvolvimento e expansão institucional.
Tópicos a serem avaliados:
1. Existência de plano de gestão e/ou plano de metas: adequação da gestão ao cumprimento
dos objetivos e projetos institucionais e coerência com a estrutura organizacional oficial e
real.
2. Funcionamento, composição e atribuição dos órgãos colegiados.
3. Uso da gestão e tomadas de decisão institucionais em relação às finalidades educativas.
4. Uso da gestão estratégica para antecipar problemas e soluções
5. Modos de participação dos atores na gestão (consensual, normativa, burocrática).
6. Investimento na comunicação e circulação da informação (privativa da gestão central ou
fluida em todos os níveis).
Documentação e dados:
- Atas dos órgãos colegiados.
- Regulamentos internos, normas acadêmicas, regimentos e estatutos da Instituição.
- Funcionamento do sistema de registro acadêmico.
- Funcionamento do sistema e recursos de informação.
- Mecanismos de controle de normas acadêmicas.
- Organogramas.
VII – Infra-Estrutura Física
Objetivo: Analisar a infra-estrutura da Instituição, relacionando-a com as atividades
acadêmicas de formação, de produção e disseminação de conhecimentos e com as
finalidades próprias da IES;
Tópicos a serem avaliados:
1. Adequação da infra-estrutura da Instituição (salas de aula, biblioteca, laboratórios, áreas
de lazer, transporte, hospitais, equipamentos de informática, rede de informações e outros)
em função das atividades de ensino, pesquisa e extensão.
2. Políticas institucionais de conservação, atualização, segurança e de estímulo à utilização
dos meios em função dos fins.
3. Utilização da infra-estrutura no desenvolvimento de práticas pedagógicas inovadoras.
Documentação e dados:
- Nº de salas de aula.
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- Nº de instalações administrativas.
- Nº e condições das salas de docentes.
- Nº e condições das salas de reuniões.
- Nº e condições dos gabinetes de trabalho.
- Nº e condições das salas de conferência/auditórios.
- Nº e condições das instalações sanitárias.
- Existência de áreas de convivência.
- Acessos para portadores de necessidades especiais.
- Nº de equipamentos (informática, laboratórios, apoio administrativo).
- Nº de bibliotecas (central e setoriais).
- Acesso a bases de dados e bibliotecas virtuais.
- Nº de livros, periódicos e títulos em geral.
- Nº e condições de laboratórios de informática.
- Nº De equipamentos informáticos e condições de uso e acesso pelos estudantes.
- Nº e condições de laboratórios específicos.
- Descrição do plano de segurança, proteção de riscos e proteção ambiental.
- Questionários de satisfação dos usuários sobre as instalações em geral e especialmente
sobre a biblioteca, laboratórios e equipamentos informáticos.
VIII – Planejamento e Avaliação
Objetivo: Avaliar a integração entre o planejamento e a avaliação, elementos de um mesmo
continuum, partícipes do processo de gestão da educação superior.
Tópicos a serem avaliados:
1. Adequação e efetividade do (plano estratégico) planejamento geral da Instituição e sua
relação com o Projeto Pedagógico Institucional e com os projetos pedagógicos dos cursos.
2. Procedimentos de avaliação e acompanhamento do planejamento institucional,
especialmente das atividades educativas.
Documentação e dados:
- Projeto Pedagógico Institucional.
- Projeto Pedagógico dos Cursos.
- Relatórios parciais de auto-avaliação.
- Relatório final de auto-avaliação.
- Ações decorrentes das conclusões da auto-avaliação.
- Nº de eventos e seminários de difusão dos processos de auto-avaliação.
IX – Políticas de Atendimento aos Estudantes
Objetivo: Analisar as formas com que os estudantes estão sendo integrados à vida
acadêmica e os programas através do quais a IES busca atender aos princípios inerentes à
qualidade de vida estudantil.
Tópicos a serem avaliados:
1. Políticas de acesso, seleção e permanência de estudantes (critérios utilizados,
acompanhamento pedagógico, espaço de participação e de convivência) e sua relação com
as políticas públicas e com o contexto social.
2. Políticas de participação dos estudantes em atividades de ensino (estágios, tutoria),
iniciação científica, extensão, avaliação institucional, atividades de intercâmbio estudantil.
3. Mecanismos/sistemáticas de estudos e análises dos dados sobre ingressantes,
evasão/abandono, tempos médios de conclusão, formaturas, relação professor/aluno e
outros estudos tendo em vista a melhoria das atividades educativas.
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4. Acompanhamento de egressos e de criação de oportunidades de formação continuada.
5. Inserção profissional dos egressos.
6. Participação dos egressos na vida da Instituição.
Documentação e dados:
- Pesquisas ou estudos sobre os egressos e/ou empregadores dos mesmos.
- Dados sobre a ocupação dos egressos.
- Evidências de atividades de formação continuada para os egressos.
- Nº de Candidatos.
- Nº de Ingressantes.
- Nº de Estudantes matriculados por curso.
- Nº de Estudantes com bolsas.
- Nº médio de estudantes por turma.
- Nº de bolsas e estímulos concedidos.
- Nº de intercâmbios realizados.
- Nº de eventos realizados.
- Nº de participações em eventos.
- Nº de trabalhos de estudantes publicados.
X – Sustentabilidade Financeira
Objetivo: Avaliar a capacidade de gestão e administração do orçamento e as políticas e
estratégias de gestão acadêmica com vistas à eficácia na utilização e na obtenção dos
recursos financeiros necessários ao cumprimento das metas e das prioridades estabelecidas.
Tópicos a serem avaliados:
1. Sustentabilidade financeira da Instituição e políticas de captação e alocação de recursos.
2. Políticas direcionadas à aplicação de recursos para programas de ensino, pesquisa e
extensão.
Documentação e dados:
- Aluno tempo integral/técnico-administrativo.
- Planilha de contratação de pessoal docente
- Planilha de contratação de pessoal técnico-administrativo.
- Planilha financeira que compõe o PDI.
- Tabela de cursos oferecidos pela IES.
- Folhas de pagamento dos docentes e dos técnico-administrativos (últimos 6 meses).
- Planilha de liberação de verbas para capacitação de docentes e técnico-administrativos.
- Planilha de liberação de verbas para auxílio de custo para participação em eventos pelos
discentes.
- Planilha de gastos com multas (trabalhistas e outras).
INSTRUMENTOS A SEREM UTILIZADOS
Os instrumentos de avaliação interna serão desenvolvidos a partir da definição das variáveis
e dos itens de controles da qualidade associados a cada uma das dez dimensões contidas no art. 3º
da Lei 10.861/2004. Esses instrumentos deverão contemplar abordagens quantitativas e qualitativas.
A escala de valores de 1 a 5, a serem atribuídos às dimensões avaliadas, guarda analogia com o
critério de pontuação preconizado para o SINAES.
A definição dos instrumentos resultará dos trabalhos dos Grupos constituídos por dimensão
da avaliação institucional. A princípio, foram selecionados os seguintes instrumentos: entrevistas
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com os dirigentes da IES e porcentagem representativa de professores, técnico-administrativos e
discentes, seguindo-se as dez dimensões propostas; questionários para análise do tipo survey, com
todos os membros da Instituição; grupos focais; análise documental e observação, e etc.
FORMAS DE ANÁLISE E DE TRATAMENTO DOS DADOS E INFORMAÇÕES
Inicialmente se procederá a coleta dos dados e informações necessários ao trabalho. A
coleta será direta e periódica, com intervalos de tempo constantes. Obtidos os dados, estes serão
cuidadosamente criticados, a procura de possíveis falhas e imperfeições, a fim de não se incorrer
em erros grosseiros, que possam influir sensivelmente nos resultados. Esta crítica interna visa a
observação dos elementos originais dos dados da coleta.
O tratamento dos dados e informações consiste no processamento destes dados obtidos e
na sua disposição mediante critérios de classificação manual e/ou eletrônica. Os dados serão
apresentados sob forma de tabelas e gráficos, para tornar mais fácil o seu exame assim como do
objeto de tratamento estatístico.
Após a apresentação dos dados se calculará as medidas típicas convenientes para se
proceder a análise dos resultados obtidos, através de métodos estatísticos. E obter dessa análise os
resultados que permitiram concluir e realizar previsões a cerca dos itens avaliados. O relato das
conclusões, de modo que sejam facilmente entendidas por quem as for usar na tomada de decisões,
como todo o trabalho de auto-avaliação é de responsabilidade da CPA.
Por meio de sondagem, de coleta de dados e de recenseamento de opiniões, poder-se-á
conhecer a realidade institucional, o corpo social, os recursos financeiros disponíveis, a qualidade da
infra-estrutura e as expectativas da comunidade sobre a Instituição e desta com a comunidade, para
rever suas metas, seus objetivos com maior possibilidade de serem alcançados a curto, médio ou
longo prazo.
O tratamento dos dados será realizado então por métodos estatísticos e os resultados serão
sistematizados para maior compreensão e utilização mais adequada.
O conjunto de informações obtido, após trabalho de análise e interpretação, permitirá
compor uma visão diagnóstica dos processos pedagógicos, científicos e sociais da Instituição,
identificando possíveis causas de problemas, bem como possibilidades e potencialidades.
FORMAS DE INTEGRAÇÃO DA AVALIAÇÃO (Auto-Avaliação, Avaliação de Cursos, Avaliação
de Desempenho de Estudantes e Avaliação Externa)
Na elaboração do relatório final do processo de auto-avaliação serão incorporados, quando
estiverem disponíveis, os resultados da avaliação de cursos, de desempenho de estudantes e
avaliação externa.
A análise contemplará de forma objetiva a correlação entre os resultados obtidos pela
Faculdade do Futuro nessas avaliações e no processo de auto-avaliação, tendo como parâmetro os
indicadores estabelecidos nos instrumentos de avaliação oficial.
Em sua proposta, o SINAES prevê a articulação entre a avaliação da IES (interna e
externa), a avaliação dos cursos e avaliação do desempenho dos estudantes (ENADE).
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As políticas de acompanhamento e avaliação das atividades-fins, ou seja, ensino, pesquisa
e extensão, além das atividades-meio, caracterizadas pelo planejamento e gestão da Instituição,
abrangerão toda a comunidade acadêmica, articulando diferentes perspectivas o que garantirá um
melhor entendimento da realidade institucional.
A integração da avaliação com o projeto pedagógico dos cursos ocorrerá pela
contextualização destes com as características da demanda e do ambiente externo, respeitando-se
as limitações regionais para que possam ser superadas pelas estratégias desenvolvidas a partir do
processo avaliativo.
PERIODICIDADE DA AVALIAÇÃO
O processo de auto-avaliação deverá ser realizado e divulgado, conforme cronograma
traçado pela CPA. Na sua totalidade, a realização da auto-avaliação, considerada todas as suas
etapas, terá uma periodicidade de dois anos.
A periodicidade da avaliação de cada dimensão será definida, mediante consultas aos
diversos segmentos da comunidade acadêmica, atendidas a Lei nº 10.861/2004, a Portaria MEC nº
2.051/2004, os documentos Diretrizes para a Auto-Avaliação das Instituições e as Orientações
Gerais para o Roteiro da Auto-Avaliação das Instituições, o Regimento, o Projeto Pedagógico
Institucional, o Plano de Desenvolvimento Institucional e demais documentos internos, aprovados
pelo colegiado superior. A definição da periodicidade depende de cada dimensão avaliada. Alunos e
professores, por exemplo, deverão ser avaliados semestralmente. A periodicidade das demais
dimensões depende sobremaneira das metas definidas para a avaliação.
Anualmente, a CPA promoverá a avaliação da metodologia utilizada, com o objetivo de
aperfeiçoar o processo de auto-avaliação, como instrumento de planejamento e gestão acadêmicoadministrativo e atendimento às normas de avaliação da educação superior, aprovadas pelo Poder
Público.
8.2 Formas de Participação da Comunidade Acadêmica, Técnica e Administrativa, incluindo a
atuação da Comissão Própria de Avaliação, em conformidade com o Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Superior
Em atendimento ao disposto no art. 11 da Lei nº 10.861, de 14/04/2004, foi constituída pela
Faculdade do Futuro, a Comissão Própria de Avaliação – CPA com as atribuições de condução dos
processos de avaliação internos da Instituição de Ensino Superior, de sistematização e de prestação
das informações solicitadas pelo INEP.
Na sua composição, a CPA conta com a participação de representantes de todos os
segmentos da comunidade acadêmica (docente, discente e técnico-administrativo) e, também, da
sociedade civil organizada, estando vedada a existência de maioria absoluta por parte de qualquer
um dos segmentos representados.
A auto-avaliação, liderada pela Comissão Própria de Avaliação, conta com a participação de
toda a comunidade acadêmica, técnica e administrativa, além de representantes da sociedade civil
organizada.
A participação da comunidade acadêmica, técnica e administrativa será verificada em todas
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as etapas da auto-avaliação.
Na etapa de preparação, o planejamento será discutido com a comunidade acadêmica,
técnica e administrativa. A auto-avaliação exigirá o envolvimento de toda a comunidade na
construção da proposta avaliativa.
Na etapa de desenvolvimento, será definida a composição dos grupos de trabalho
envolvidos na auto-avaliação, atendendo aos principais segmentos da comunidade acadêmica,
técnica e administrativa. Nesta etapa, a comunidade participará mediante a apresentação de
informações voltadas para o preenchimento dos instrumentos de avaliação.
Os resultados organizados serão discutidos com a comunidade. Na etapa de consolidação,
a divulgação possibilitará a apresentação pública e a discussão dos resultados alcançados nas
etapas anteriores com a comunidade acadêmica, técnica e administrativa.
8.3 Formas de Utilização dos Resultados das Avaliações
Para que a avaliação cumpra sua missão, ou seja, sirva de instrumento para o
aperfeiçoamento da Instituição, promovendo a melhoria da qualidade e a pertinência das atividades
desenvolvidas, será realizada uma análise criteriosa dos resultados do processo de auto-avaliação,
e, quando disponível, dos resultados da avaliação externa, da Avaliação dos Cursos de Graduação e
do ENADE.
Os resultados servirão para que a Instituição identifique os acertos e as ineficiências, as
vantagens, potencialidades e as dificuldades, envolvendo-se num processo de reflexão sobre as
causas das situações positivas e negativas.
O conhecimento, gerado pelo processo de auto-avaliação e disponibilizado à comunidade
acadêmica, aos avaliadores externos e a sociedade, terá uma finalidade clara de priorizar ações de
curto, médio e longo prazo, planejar de modo compartilhado e estabelecer etapas para alcançar
metas simples ou mais complexas que comprometam a Instituição para o futuro.
O Projeto de Auto-Avaliação da Faculdade do Futuro disponibilizará indicadores para a
revisão de ações e redirecionamento das estratégias de atuação da Instituição. Ele será uma
ferramenta para o planejamento e gestão institucional, instrumento este de acompanhamento
contínuo do desempenho acadêmico e do processo sistemático de informações à sociedade.
Os resultados do processo de auto-avaliação serão encaminhados à instância superior da
Faculdade do Futuro, a quem compete a (re)definição e implementação das políticas acadêmicas
que o processo avaliativo sugerir. Os resultados da avaliação subsidiarão as ações internas e a
(re)formulação do Plano de Desenvolvimento da Instituição e do Projeto Pedagógico Institucional.
Os resultados da avaliação serão amplamente divulgados. Para tanto, deverão ser utilizados
diversos meios, tais como: reuniões, documentos informativos (impressos e eletrônicos), seminários
e outros. A divulgação deverá propiciar, ainda, oportunidades para que as ações concretas oriundas
dos resultados do processo avaliativo sejam tornadas públicas à comunidade interna e externa.
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9. ASPECTOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS
9.1 Estratégia de Gestão Econômico-Financeira
Os recursos patrimoniais, bens móveis e imóveis, colocados à disposição da Faculdade do
Futuro, são de propriedade da Mantenedora, como igualmente são os recursos financeiros
produzidos pelos vários setores e serviços da Instituição, independentemente de sua qualificação e
proveniência.
Os valores relativos a trabalhos, projetos, convênios e similares, e da prestação de serviços
pela Faculdade do Futuro, são arrecadados pela Mantenedora e reunidos em uma única conta,
participando como receita, do orçamento geral.
A proposta orçamentária anual da Faculdade do Futuro é única e unificada, cabendo à
Diretoria a administração dos recursos liberados pela Mantenedora.
O planejamento econômico-financeiro da Faculdade do Futuro é levado anualmente à
aprovação da Mantenedora, compreendendo o orçamento da receita prevista estimada e o plano de
aplicação dos recursos solicitados.
A demonstração de contas da Faculdade do Futuro é elaborada anualmente pela
Mantenedora e levada à análise e pronunciamento conclusivo do Conselho Superior, no final de
cada ano civil.
9.2 Planos de Investimentos
No período 2013/2017, a Faculdade do Futuro implantará novos cursos de graduação.
Dessa forma, os investimentos previstos estão relacionados à ampliação da infra-estrutura física e
acadêmica para atender a proposta de criação e desenvolvimento desses cursos.
Os investimentos também estão direcionados para a aquisição do acervo específico dos
cursos, assim como a sua expansão e constante atualização; para a expansão dos equipamentos de
informática e dos recursos tecnológicos e áudio visual.
A Faculdade do Futuro prevê ainda recursos para investimento na capacitação do corpo
docente e técnico-administrativo, nas políticas de pesquisa e extensão, e na avaliação institucional.
Na previsão orçamentária apresentada no item “9.3 Previsão Orçamentária e Cronograma
de Execução (5 anos)” deste PDI estão identificados os valores em reais que serão utilizados para a
realização dos planos de investimento no período 2013/2017.

9.3 Previsão Orçamentária e Cronograma de Execução (5 anos)
PREVISÃO DE RECEITAS DA FACULDADE DO FUTURO
RECEITAS
2013
2014
2015
2016
Anuidade / Mensalidade (+) 8.404.800,00 11.736.000,00 17.505.600,00 22.747.200,00
Bolsas (-)
672.384,00
938.880,00
1.400.448,00
1.819.776,00
Diversos (+)
134.476,80
187.776,00
280.089,60
363.955,20

2017
27.710.400,00
2.216.832,00
443.366,40
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Financiamentos (+)
Inadimplência (-)
Serviços (+)
Taxas (+)
Valor Total

0,00
1.260.720,00
31.097,76
17.820,00
6.655.090,56

0,00
1.760.400,00
43.423,20
41.040,00
9.308.959,20

0,00
2.625.840,00
64.770,72
67.860,00
13.892.032,32

0,00
3.412.080,00
84.164,64
77.280,00
18.040.743,84

PREVISÃO DE DESPESAS DA FACULDADE DO FUTURO
DESPESAS
2013
2014
2015
2016
Acervo Bibliográfico
420.240,00
586.800,00
875.280,00
1.137.360,00
Despesa Administrativa
197.512,80
275.796,00
411.381,60
534.559,20
Encargos
1.680.960,00
2.347.200,00
3.501.120,00
4.549.440,00
Equipamentos
630.360,00
880.200,00
1.312.920,00
1.706.040,00
Eventos
46.226,40
64.548,00
96.280,80
125.109,60
Aluguel*
181.240,00
190.860,00
202.320,00
216.630,00
Investimento
0,00
0,00
500.000,00
500.000,00
(construções)*
Manutenção
294.168,00
410.760,00
612.696,00
796.152,00
Mobiliário
378.216,00
528.120,00
787.752,00
1.023.624,00
Pagamento Pessoal
756.432,00
1.056.240,00
1.575.504,00
2.047.248,00
Administrativo
Pagamento Professores
1.032.000,00
1.416.000,00
2.088.000,00
2.712.000,00
Pesquisa e Extensão
252.144,00
352.080,00
525.168,00
682.416,00
Treinamento
126.072,00
176.040,00
262.584,00
341.208,00
Valor Total
5.995.579,20
8.666.364,00 12.751.006,40 16.371.786,80

RESULTADO
TOTAL

2013
659.511,36

RESULTADO
2014
2015
642.595,20
1.141.025,92

2016
1.668.957,04

0,00
4.156.560,00
102.528,48
82.800,00
21.965.702,88

2017
1.385.520,00
651.194,40
5.542.080,00
2.078.280,00
152.407,20
229.440,00
0,00
969.864,00
1.246.968,00
2.493.936,00
3.336.000,00
831.312,00
415.656,00
19.332.657,60

2017
2.633.045,28
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10. ANEXOS
Anexo I
REGULAMENTO DO ESTÁGIO OBRIGATÓRIO
CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º. Este Regulamento dispõe sobre o Estágio Obrigatório na Faculdade do Futuro.
CAPÍTULO II – DO ESTÁGIO OBRIGATÓRIO
Art. 2º. O Estágio obrigatório é aquele definido como tal no projeto do curso, cuja carga horária é
requisito para aprovação e obtenção de diploma . O Estágio Obrigatório é componente curricular que
visa proporcionar ao aluno formação prática, com desenvolvimento das competências e habilidades
necessárias à atuação profissional.
Art. 3º. É concebido para propiciar ao aluno a participação em situações simuladas e reais de vida e
trabalho, vinculadas à sua área de formação.
Art. 4º. São objetivos do Estágio Obrigatório:
I – oportunizar o desenvolvimento de competências e o exercício das aptidões necessárias para o
desempenho profissional;
II – possibilitar ao aluno vivência real e prática das atividades profissionais, complementando seus
conhecimentos;
III – assegurar formação prática que permita ao aluno apreender processos teórico-críticos e
operativo-instrumentais para a formulação de proposições e a mobilização de estratégias para o seu
desempenho profissional.
CAPÍTULO III – DOS CAMPOS DE ESTÁGIO
Art. 5º. O Estágio Supervisionado pode ser realizado junto a pessoas jurídicas de direito público ou
privado, devidamente conveniadas com a Faculdade do Futuro e que apresentem condições de
proporcionar experiências na área de formação profissional do aluno.
Art. 6º. Os documentos presentes na formalização do estágio são:
I – Plano de estágio elaborado pela Coordenadora de Estágio contendo as ementas , objetivos a
serem alcançados pelo estagiário , forma de realização do estágio , cronograma de execução de
acordo com o número de vagas oferecidas , carga horária do estágio , formas de acompanhamento
e de avaliação ;
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II –Termo de compromisso firmado entre o estagiário ou seu representante legal , quando
relativamente incapaz , o representante legal da Faculdade do Futuro e o representante legal da
parte Concedente , contendo as qualificações e dados das partes , com datas e assinaturas
caracterização da Concedente e seu ambiente e o número da apólice de seguro em favor do
acadêmico ;
III – Pasta contendo as apólices de seguro dos estagiários com valores compatíveis com a atividade
de estágio.
Art. 7º. O plano de estágio elaborado pelo Coordenador de Estágio, deve conter os seguintes itens:
as ementas , os objetivos a serem alcançados pelo estagiário ,a forma de realização do estágio , o
cronograma de execução de acordo com o número de vagas oferecidas , a carga horária do estágio
e as formas de acompanhamento e de avaliação ;
.
Art. 8º. A supervisão,o acompanhamento e a avaliação do estágio são de competência dos
Supervisores de Estágio que avaliam o desempenho dos alunos atribuindo-lhes notas.
Art. 9º. Ao final de cada período de estágio, o estagiário deve entregar um relatório de todas as
atividades de acordo com as normas estabelecidas pelo Supervisor de Estágios.
CAPÍTULO IV – DA CARGA HORÁRIA A SER INTEGRALIZADA
Art. 10. O aluno deve desenvolver durante o ciclo acadêmico uma programação que totalize a carga
horária mínima determinada na matriz curricular do curso em que está matriculado.
CAPÍTULO V – DA ORGANIZAÇÃO DO ESTÁGIO OBRIGATÓRIO
Art. 11. A organização das atividades de Estágio Obrigatório conta com equipe composta pelo
Coordenador de Estágio , pelos Supervisores de Estágio e pelos profissionais Supervisores
indicados pela Instituição concedente.
Art. 12. O Coordenador de Estágio de cada curso é indicado pela Diretoria da Faculdade do Futuro,
ouvido o Colegiado de Curso.
Art. 13. São atribuições do Coordenador de Estágio:
I – coordenar, acompanhar e orientar o desenvolvimento das atividades do Estágio Obrigatório;
II; efetuar visitas ao campo de estágio para constatar in loco a atividade que está sendo
desempenhada pelo estagiário;
III- manter contato com a instituição concedente
IV – coordenar e acompanhar as atividades realizadas pelos Supervisores de Estágio e
profissionais Supervisores;
V – apresentar ao Colegiado de Curso, semestralmente, relatório do trabalho desenvolvido como
Coordenador de Estágio;
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VI – tomar, em primeira instância, todas as decisões e medidas necessárias ao efetivo cumprimento
deste Regulamento.
Art. 14. São atribuições dos Supervisores de estágio:
I – orientar , acompanhar e avaliar o desenvolvimento dos trabalhos dos alunos, durante a
realização do Estágio Obrigatório;
II – programar e divulgar junto aos alunos as atividades a serem desenvolvidas pelos estagiários
III – acompanhar o processo de avaliação das atividades do Estágio Obrigatório
IV – indicar bibliografia e outras fontes de consulta;
V – avaliar o desempenho do estagiário, conforme os critérios estabelecidos;
VI – desempenhar todas as demais atividades decorrentes da sua função.
Art. 15. São atribuições do profissional Supervisor :
I - Orientar e supervisionar até 10 (dez) estagiários simultaneamente
II – enviar à Instituição de Ensino , com periodicidade mínima de 6 (seis) meses , relatório de
atividades , com vista obrigatória ao estagiário.
Art. 15. Compete ao estagiário:
I – elaborar o plano de estágio para início das atividades;
II – realizar as atividades programadas.
III – cumprir a carga horária e o horário estabelecido para o estágio;
IV – executar com zelo todas as atividades que lhe forem atribuídas e guardar sigilo profissional de
todos os assuntos pertinentes ao campo de estágio;
V – manter um comportamento ético na realização das tarefas previstas para o estágio;
VI – apresentar ao Supervisor de estágio relatórios parciais e final, de acordo com o cronograma de
atividades de estágio.

CAPÍTULO VI – DA AVALIAÇÃO
Art. 16. A avaliação do desempenho do estagiário é feita pelo Supervisor de Estágio, indicado pela
Instituição de ensino , de forma contínua e sistemática, por aluno, durante o desenvolvimento do
Estágio obrigatório.
Art. 17. O Supervisor de estágio na avaliação do desempenho do estagiário leva em consideração:
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I – coerência e aplicabilidade do plano de estágio;
II – pontualidade e assiduidade do aluno em seus compromissos, tanto com a concedente, como
com a Faculdade do Futuro;
III – coerência e consistência dos relatórios parciais;
IV – avaliação da concedente, através do relatório firmado pelo professional Supervisor
V – relatório final, apresentado conforme as normas da ABNT.
Art. 18. É considerado aprovado o estagiário que tenha freqüência de 75% nas atividades de Estágio
obrigatório e nota igual ou superior a 6,0 (seis) na avaliação efetuada pelo Supervisor de Estágio
com base nos critérios estabelecidos no artigo 17 do Regulamento do Estágio Obrigatório.
Parágrafo Único. No caso de reprovação, por qualquer motivo, o aluno deve renovar sua matrícula
na atividade de Estágio Obrigatório para o período letivo seguinte.
CAPÍTULO VII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 19. As situações omissas ou de interpretação duvidosas surgidas da aplicação das normas
deste Regulamento, deverão ser dirimidas pela Coordenadoria de Curso, ouvido o Colegiado de
Curso.
Art. 20. Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho Superior

114

Anexo II
REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º. Este Regulamento dispõe sobre as Atividades Complementares na Faculdade do Futuro.
CAPÍTULO II – DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES
Art. 2º. As Atividades Complementares são componentes curriculares obrigatórios, enriquecedores e
complementadores do perfil do formando, que possibilitam o reconhecimento, por avaliação de
habilidades, conhecimento e competência do aluno, inclusive adquirida fora do ambiente acadêmico,
incluindo a prática de estudos e atividades independentes, transversais, opcionais, de
interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mercado do trabalho e com as ações de
extensão junto à comunidade.
Art. 3º. São concebidas para propiciar ao aluno a oportunidade de realizar, em prolongamento às
demais atividades do currículo, uma parte de sua trajetória de forma autônoma e particular, com
conteúdos diversos que lhe permitam enriquecer o conhecimento propiciado pelo curso de
graduação.
Art. 4º. Entende-se como Atividade Complementar toda e qualquer atividade, não compreendida nas
atividades previstas no desenvolvimento regular dos componentes curriculares dos cursos de
graduação, desde que adequada à formação acadêmica e ao aprimoramento pessoal e profissional
do aluno.
Parágrafo Único. Deve-se levar em conta a conexão material mínima da atividade com o curso em
que está matriculado o aluno, em uma perspectiva interdisciplinar, e analisar sua relevância para o
processo de ensino-aprendizagem.
CAPÍTULO III – DAS MODALIDADES DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES
Art. 5º. Consideram-se Atividades Complementares aquelas promovidas pela Faculdade do Futuro,
ou por qualquer outra instituição, classificadas nas seguintes modalidades:
I – Grupo 1: Atividades vinculadas ao ensino;
II – Grupo 2: Atividades vinculadas à pesquisa;
III – Grupo 3: Atividades vinculadas à extensão.
Art. 6º. São consideradas atividades vinculadas ao ENSINO, no GRUPO 1, as seguintes:
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I – a aprovação em disciplinas não incluídas na matriz curricular do curso em que está matriculado o
aluno, desde que contribuam para o aprimoramento e atualização na área de formação do aluno;
II – o exercício efetivo de monitoria na Faculdade do Futuro, com formalização institucional e
exigência de parecer final favorável do professor responsável;
III – o efetivo exercício de estágio extracurricular em entidade pública ou privada, como processo de
complementação da formação do aluno, e mediante comprovação fornecida pela instituição em que
o interessado realizou o estágio.
Art. 7º. É considerada atividade vinculada à PESQUISA, no GRUPO 2, o conjunto de ações
sistematizadas e coordenadas por um professor orientador, voltadas para a investigação de tema
relevante para a formação profissional.
Parágrafo Único. As atividades desenvolvidas em grupos de estudos e vinculadas a grupo de
pesquisa cadastrado na Instituição, podem ser computadas como Atividades Complementares de
PESQUISA.
Art. 8º. São consideradas atividades vinculadas à EXTENSÃO, no GRUPO 3, as desenvolvidas em
cursos de extensão, congressos, seminários, simpósios, conferências, palestras, oficinas, semanas
acadêmicas, gincanas culturais ou outras similares.
CAPÍTULO IV – DA CARGA HORÁRIA A SER INTEGRALIZADA
Art. 9º. O aluno deve desenvolver durante o ciclo acadêmico uma programação que totalize a carga
horária mínima determinada na matriz curricular do curso em que está matriculado.
Art. 10. As Atividades Complementares podem ser desenvolvidas em qualquer semestre ou período
letivo, inclusive no período de férias escolares, dentro ou fora do turno regular das aulas, sem
prejuízo, no entanto, de qualquer das atividades de ensino do curso, que são prioritárias.
Art. 11. As Atividades Complementares devem ser planejadas conjuntamente pela Coordenadoria de
Curso, professores e alunos, semestre a semestre, e podem ser cumpridas, de acordo com os
interesses dos alunos e suas vocações, dentro da própria Instituição, ou fora dela.
Art. 12. Para assegurar seu caráter autônomo e flexível, as Atividades Complementares devem ser
livremente escolhidas pelo aluno, observado o rol de possibilidades admitidas pela Faculdade do
Futuro.
Parágrafo Único. Para se assegurar a sua diversidade, não será permitido o cômputo de mais de
50% da carga horária exigida em única modalidade.
CAPÍTULO V – DO ACOMPANHAMENTO
Art. 13. A programação das Atividades Complementares estará sujeita a validação da Coordenadoria
de Curso, mediante exame de sua compatibilidade com os objetivos do curso, expressos no Projeto
Pedagógico.
§1º. A validação das Atividades Complementares será requerida pelo aluno, instruindo o pedido com
a comprovação de freqüência, comparecimento ou participação nos eventos extracurriculares.
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§2º. Serão consideradas válidas, independente de justificação do aluno ou de exame de
compatibilidade, as Atividades Complementares oferecidas pela Faculdade do Futuro, ou por ela
referendadas.
§3º. O processo de requerimento, comprovação e validação das Atividades Complementares ficará
registrado na Coordenadoria de Curso.
Art. 14. O acompanhamento das Atividades Complementares desenvolvidas pelos alunos será
exercido por um professor vinculado ao corpo docente da Faculdade do Futuro, indicado pela
Coordenadoria de Curso e designado por ato do Diretor da Instituição, competindo-lhe:
I – cumprir e fazer cumprir as normas constantes neste Regulamento;
II – cooperar com a Coordenadoria de Curso na elaboração do Programa de Atividades
Complementares, dando-lhe ampla publicidade para os alunos;
III – acompanhar e controlar a participação dos alunos em ações e eventos promovidos pela
Instituição, que visem o aproveitamento como Atividades Complementares;
IV – apreciar e decidir a respeito da validade de documentos apresentados pelos alunos, que
objetivem aproveitamento de eventos externos como Atividades Complementares;
V – apresentar à Coordenadoria de Curso, relatório semestral detalhando as Atividades
Complementares desenvolvidas pelos alunos e validadas, acompanhado dos documentos
comprovantes da sua realização, com a indicação das cargas horárias e da freqüência registrada de
cada um dos alunos.
Art. 15. Compete à Coordenadoria de Curso a elaboração do Programa de Atividades
Complementares, incluindo o elenco de atividades institucionais, devendo o mesmo ser publicado e
distribuído aos alunos no início de cada semestre letivo.
Art. 16. Independentemente de participar de eventos que forem promovidos ou oferecidos pela
Faculdade do Futuro, compete ao aluno desenvolver esforços para buscar na comunidade externa e
participar da realização de outros que sejam promovidos ou realizados por órgãos públicos ou
privados e/ou instituições atuantes na comunidade, que por sua natureza possam vir a ser
aproveitados com vistas à integralização de Atividades Complementares.
CAPÍTULO VI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 17. As situações omissas ou de interpretação duvidosas surgidas da aplicação das normas
deste Regulamento, deverão ser dirimidas pela Coordenadoria de Curso, ouvido o Colegiado de
Curso.
Art. 18. Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho Superior.
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Anexo III
REGULAMENTO DE EXTENSÃO, PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DA FACULDADE DO
FUTURO
CAPÍTULO I
DAS FINALIDADES E OBJETIVOS
Art. 1º. O Núcleo de Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação – NEPP da Faculdade do Futuro tem
como finalidade propiciar o suporte acadêmico e administrativo para o desenvolvimento de projetos,
de cursos de pós-graduação, de pesquisa e de ações (cursos e atividades) de extensão.
Parágrafo Único. São diretrizes políticas da extensão, pesquisa e pós-graduação:
I – Permitir ao aluno a efetivação do aprendizado pela aplicação prática dos conhecimentos
adquiridos pelos alunos da graduação e pós-graduação, através de pesquisa, seminários, cursos,
consultorias, atendimento a população carente, prestação de serviços, com supervisão sistemática
dos professores e profissionais das respectivas áreas do conhecimento;
II – buscar parcerias e convênios com outras instituições de ensino superior para implantação de
programas de extensão, pesquisa e pós-graduação;
III – oferecer complementação da formação continuada dos alunos através dos cursos de pósgraduação;
IV – desenvolver programas de interação escola-empresas e organizações não governamentais;
V – colaborar no desenvolvimento de atividades de pesquisa e extensão em parceria com todos os
cursos da Faculdade do Futuro, de instituições locais e regionais, outros centros de ensino e de
pesquisa do País e do exterior, divulgando-as através de publicações nacionais e estrangeiras.
CAPÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Art. 2º. O Núcleo de Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação – NEPP é constituído pelo Coordenador,
e subsidiado por professores com titulação.
§1º. O Coordenador é indicado pelo Diretor e designado pela Mantenedora.
§2º. Na ausência ou impedimentos eventuais, o coordenador é substituído por um professor por ele
indicado ad referendum do Diretor.
§3º. Os professores que darão suporte ao Coordenador serão indicados pelo mesmo, de acordo com
a titulação e experiência.
Art. 3º. Administrativamente, o Núcleo de Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação – NEPP da
Faculdade do Futuro compõe-se dos seguintes setores:
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I – Coordenador do NEPP;
II – Professor responsável pelos Programas de Pesquisa;
III – Professor responsável pelos Programas de Extensão e Projetos;
IV – Professor responsável pelos Programas de Pós-Graduação;
V – Secretária.
Art. 4º. Compete ao Coordenador do Núcleo de Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação – NEPP:
I – dirigir, coordenar, supervisionar e controlar os programas e projetos gerenciados pelos
professores responsáveis do NEPP e demais atividades relativas ao planejamento administrativo,
orçamentário e físico anual ou específicos de cada atividade em desenvolvimento na Faculdade do
Futuro;
II – orientar os coordenadores dos programas de extensão, pesquisa e pós-graduação da Faculdade
do Futuro nas fases de elaboração do processo orçamentário, e programação de atividades
correlatas e específicas do NEPP;
III – manter atualizada toda legislação referente a cada projeto, ação e atividades;
IV – elaborar normas para a elaboração do orçamento de cada projeto, ação e atividade;
V – elaborar relatório semestral e anual de suas atividades;
VI – executar outras atividades correlatas;
VII – assessorar os dirigentes institucionais pertinentes às ações, atividades e projetos sob sua
direção;
VIII – efetivar as atividades extensionistas, de pesquisa e pós-graduação após aprovação da
Diretoria;
IX – contactar as fontes de fomento às pesquisas municipais, estaduais, nacionais e internacionais,
com divulgação de seus procedimentos e cronogramas junto à comunidade acadêmica;
X – encaminhar às agências financiadoras os projetos de pesquisa da Faculdade do Futuro, visando
a captar recursos para a sua implementação;
XI – propor a concessão de bolsas de incentivo a pesquisa a docentes que estejam desenvolvendo
pesquisas;
XII – elaborar o plano anual de ações e atividades do NEPP;
XIII – definir normas para a concessão de bolsas de iniciação, de extensão aos discentes;
XIV – participar de programas de bolsas de iniciação científica;
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XV – providenciar a divulgação das datas e locais das reuniões de avaliação de propostas de
projetos, pesquisas, ações e atividades de extensão;
XVI – promover a divulgação da produção científica da Faculdade do Futuro;
XVII – contribuir na organização, divulgação e participação nos eventos técnicos e científicos
programados local e regionalmente;
XVIII – manter atualizado o cadastro de professores pesquisadores, bem como o da produção
técnica e científica da Faculdade do Futuro;
XIX – propor normas regulamentares para a elaboração e tramitação de projetos, de pesquisa, de
pós-graduação ou de extensão.
Art. 5º. Aos Professores responsáveis pelos Programas do Núcleo competem:
I – cumprir normas e procedimentos operacionais estabelecidos pelo Núcleo de Extensão, Pesquisa
e Pós-Graduação – NEPP;
II – elaborar, supervisionar os projetos, ações, atividades, cursos sob sua coordenação;
III – fazer o acompanhamento físico-financeiro dos projetos, ações e atividades, avaliando os seus
resultados;
IV – elaborar relatório geral semestral e anual de atividades;
V – elaborar proposta de orçamento;
VI – acompanhar a execução orçamentária;
VII – analisar junto ao Coordenador do NEPP as propostas orçamentárias;
VIII – promover a articulação das atividades sob sua coordenação com as demais desenvolvidas na
Faculdade do Futuro;
IX – emitir parecer em processos ou matérias referentes a sua área de coordenação.
Art. 6º. À Secretária do Núcleo compete:
I – manter cadastro das fontes financiadoras de projetos de ensino, pesquisa e extensão;
II – elaborar os relatórios dos projetos, atividades do NEPP;
III – atender a todas as necessidades burocráticas do NEPP;
IV – secretariar os professores responsáveis do NEPP.
CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
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Art. 7º. Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela Administração Superior da
Faculdade do Futuro.
Art. 8º. Este Regulamento entra em vigor na data da sua aprovação, revogadas as disposições em
contrário.
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Anexo IV
REGULAMENTO DE EXTENSÃO DA FACULDADE DO FUTURO
TÍTULO I
DAS NORMAS QUE REGULAMENTAM AS AÇÕES DE EXTENSÃO
CAPÍTULO I
DAS DEFINIÇÕES
Art. 1º. A Extensão é entendida como o processo educativo, cultural e científico que articula o Ensino
e a Pesquisa de forma indissociável para viabilizar a relação transformadora entre a universidade e a
sociedade.
Art. 2º. São consideradas ações de extensão aquelas que envolvam professores, alunos e
servidores técnico-administrativos e que se enquadrem em uma das modalidades a seguir:
a) programas;
b) projetos;
c) cursos;
d) eventos;
e) prestação de serviços;
f) produtos e publicações.
CAPÍTULO II
DAS AÇÕES DE EXTENSÃO
Art. 3º. Toda proposta de ação de extensão deve ter obrigatoriamente um Coordenador, que deverá
ser professor do quadro docente da Faculdade do Futuro.
Art. 4º. As propostas devem conter o registro da equipe responsável pela realização da ação, com
explicitação das funções de cada participante.
CAPÍTULO III
DOS PROGRAMAS E PROJETOS
Art. 5º. São considerados projetos de extensão propostas de atuação na realidade social, de
natureza acadêmica, com caráter educativo, social, cultural, científico ou tecnológico, e que
cumpram o preceito da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.
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Art. 6º. Os programas de extensão devem ser entendidos como o agrupamento coerentemente
articulado de, num mínimo 03 (três) projetos, podendo incorporar, além de projetos, outras
atividades passíveis de serem enquadradas nas modalidades b, c, d e e do artigo 2º.
Art. 7º. A apresentação de propostas de atividades articuladas a um programa de extensão deverá
observar os procedimentos seguintes:
a) Registro do programa em formulário próprio, constando, em espaço destinado para tal, as ações
que a ele se vinculam.
b) Registro individual de cada projeto ou outra atividade de extensão incorporado ao mesmo,
ressaltada à sua vinculação ao programa nos formulários de inscrição.
c) Cada programa deverá ter um Coordenador que poderá ser ou não um dos Coordenadores dos
projetos a ele integrados.
CAPÍTULO IV
DOS CURSOS DE EXTENSÃO
Art. 8º. Os cursos de Extensão caracterizam-se como atividade de ensino extracurricular que se
propõe a transmitir os conhecimentos produzidos na IES, ou fora dela, de forma presencial ou à
distância, que venham a contribuir para uma melhor articulação entre o saber acadêmico e as
práticas sociais.
Art. 9º. Os cursos de Extensão têm 04 (quatro) modalidades:
1- Cursos de Divulgação;
2- Cursos de Atualização;
3- Cursos de Aperfeiçoamento;
4- Cursos de Capacitação.
§1º. Os cursos de Divulgação têm por objetivo divulgar conhecimentos e informações técnicas,
científicas, artísticas e culturais, ampliando o leque de opções de ensino nas diversas áreas de
conhecimento. São condições específicas para os cursos de Divulgação: 1- Carga horária mínima:
15h/aula; 2- Clientela: comunidade universitária e/ou extra universitária; 3- Corpo docente:
professores universitários, estudantes de pós-graduação da Faculdade do Futuro, profissionais de
comprovada experiência e alunos de graduação na condição de monitores; 4- Freqüência regular
requerida: igual ou superior a 75% da carga horária ministrada.
§2º Os cursos de Atualização têm como objetivo a transmissão/aquisição de novos conteúdos e/ou
técnicas inovadoras relacionados com uma determinada área de conhecimento. São condições
especificas para os cursos de Atualização: 1- Carga horária mínima: 30h/aula; 2- Clientela:
professores de 1º e 2º graus, técnicos e profissionais graduados na área de conhecimento do curso;
3- Corpo docente: professores universitários e/ou profissionais de comprovada experiência; 4Freqüência regular igual ou superior a 75% da carga horária ministrada.
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§3º. Os cursos de Aperfeiçoamento têm como objetivo aprofundar os conhecimentos em assuntos
específicos e inerentes a uma determinada área. São condições específicas para os cursos de
Aperfeiçoamento: 1- Carga horária mínima de 60h/aula; 2- Clientela: profissionais da área de
conhecimento do curso e estudantes universitários; 3- Corpo docente: professores universitários
e/ou profissionais de comprovada experiência; 4- Freqüência regular igual ou superior a 75% da
carga horária ministrada.
§4º. Os cursos de Capacitação têm como objetivo introduzir os alunos em áreas especificas de
conhecimento, com vistas ao aprimoramento do seu desempenho profissional ou um manejo mais
adequado de procedimentos ou técnicas. São condições específicas para os cursos de Capacitação:
1- Carga horária mínima de 180h/aula; 2- Clientela: profissionais da área de conhecimento do curso
e estudantes universitários; 3- Corpo docente: professores universitários e/ou profissionais de
comprovada experiência; 4- Freqüência regular igual ou superior a 75% da carga horária ministrada.
Art. 10. São condições gerais para a realização dos Cursos de Extensão
I – ser apresentado conforme o disposto neste Regulamento;
II – ter participação de um ou mais professores da Faculdade do Futuro em seu corpo docente;
III – ter um corpo docente com a qualificação exigida segundo o tipo do curso;
IV – ser a clientela condicionada a critérios de inscrição e aprovação de acordo com os objetivos do
curso;
V – ser o Projeto de Curso previamente aprovado pelo Núcleo de Extensão, Pesquisa e PósGraduação e pela Câmara de Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação da Faculdade do Futuro;
VI – ser o projeto encaminhado ao NEPP no mínimo 15(quinze) dias úteis antes da realização das
atividades.
Art. 11. Para a expedição de certificados, o coordenador do curso encaminhará ao NEPP relatório
circunstanciado das atividades, juntamente com mapa de apuração da assiduidade e dos resultados
da avaliação, nas diversas disciplinas, quando for o caso.
Art. 12. Os cursos de Extensão poderão ser propostos e promovidos por Coordenadorias, grupo de
professores, ou órgão da Faculdade do Futuro, podendo ser realizados por mais de um deles, ou em
colaboração com entidades públicas ou privadas.
Art. 13. Os cursos de Extensão poderão cobrar taxas de inscrição para cobrir, total ou parcialmente,
os seus custos, de acordo com as normas em vigor na Faculdade do Futuro.
CAPÍTULO V
DOS EVENTOS, PRODUTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Art. 14. São considerados eventos, para efeitos de registro de atividades de extensão, ações de
interesse técnico, social, científico, artístico, esportivo, que congreguem pessoas em torno de
objetivos específicos.
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Parágrafo Único. São objetivos dos eventos:
a) Debate científico;
b) Competições esportivas e/ou culturais;
c) Divulgação científica, artística e/ou técnica;
d) Apresentação de trabalhos de natureza acadêmica, em geral.
Art. 15. São considerados produtos: publicações e outros tipos de produção acadêmica que
instrumentalizam ou que resultam de atividades de ensino, pesquisa e extensão, tais como: livros,
revistas, vídeos, filmes, cartilhas, softwares e CDs.
Art. 16. A prestação de serviços reger-se-á por normas próprias, previstas em resolução específica,
não se lhe aplicando o disposto neste regulamento.
CAPÍTULO VI
DA CARGA HORÁRIA E DA VIGÊNCIA DAS ATIVIDADES
Art. 17. Os projetos de extensão terão período de vigência entre 04 (quatro) e 12 (doze) meses,
podendo ser renovados por igual período até no máximo 02 (duas) vezes, desde que o tipo de
atividade realizada requeira a sua não interrupção, exceto os projetos de demanda contínua.
CAPITULO VII
DO ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES
Art. 18. Cada ação de extensão terá seu desenvolvimento centrado no cumprimento das metas
estabelecidas, de acordo com a proposta cadastrada no Núcleo de Extensão, Pesquisa e PósGraduação – NEPP.
Art. 19. Os Coordenadores de quaisquer ações de extensão devem apresentar ao NEPP o Relatório
Final até no máximo 30 (trinta) dias após a data prevista de conclusão da atividade.
Parágrafo Único. A não apresentação do relatório pelo coordenador da atividade implicará na não
aprovação de um novo projeto.
Art. 20. A prestação de contas da aplicação dos recursos, concedidos pela Diretoria é parte
integrante do Relatório Final.
Art. 21. Os projetos que contarem com a participação de alunos bolsistas, deverão apresentar
relatório individual das atividades desenvolvidas pelos mesmos, devendo este ser anexado ao
Relatório Final de Ação enviado pelo Coordenador.
TÍTULO II
DOS PROCEDIMENTOS PARA TRAMITAÇÃO DE PLANOS DE AÇÕES DE EXTENSÃO
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CAPÍTULO VIII
DA TRAMITAÇÃO DOS PLANOS DE AÇÃO
Art. 22. As ações de extensão, em qualquer uma das modalidades previstas no art. 2º deste
regulamento, devem ser apresentadas pelo proponente em formulário próprio, disponibilizado pelo
NEPP, para análise e aprovação.
Art. 23. Compete ao Núcleo de Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação, apreciar, aprovar e avaliar as
atividades de extensão, observando os seguintes aspectos:
I – o conteúdo técnico;
II – os prazos para execução da atividade;
III – a carga horária dos participantes;
IV – a necessidade de prorrogação de prazos;
V – a apresentação dos resultados;
VI – a viabilidade financeira.
Art. 24. Os órgãos da Faculdade do Futuro podem autorizar a participação de seus integrantes em
ações de extensão que não forem de sua iniciativa, desde que observadas as presentes normas.
TÍTULO III
DOS RECURSOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DE EXTENSÃO
CAPÍTULO IX
DOS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS
Art. 25. As atividades de extensão serão desenvolvidas na Faculdade do Futuro ou fora dela, com
recursos humanos da Instituição e de outras organizações da comunidade.
Art. 26. O suporte financeiro para as atividades de extensão poderá ser oriundo do orçamento da
própria Instituição, ou de recursos provenientes de órgãos financiadores externo à Instituição.
Art. 27. A captação de recursos financeiros para viabilização das atividades de extensão será de
responsabilidade do proponente.
Art. 28. Todo material permanente, inclusive equipamentos, adquiridos com recursos financeiros
captados por meio de projetos de atividades de extensão, será incorporado ao patrimônio da
Faculdade do Futuro imediatamente após a sua aquisição.
CAPÍTULO X
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
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Art. 29. Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pela Câmara de Extensão,
Pesquisa e Pós-Graduação.
Art. 30. Este Regulamento entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Anexo V
REGULAMENTO DE PESQUISA DA FACULDADE DO FUTURO
CAPÍTULO I
DOS PRINCÍPIOS GERAIS
Art. 1º. As atividades de pesquisa, na Faculdade do Futuro, devem ocorrer em consonância com as
linhas de pesquisa dos Grupos de Pesquisa Institucionais, observando-se as normas estabelecidas
por este Regulamento.
Parágrafo Único. Define-se como Grupo de Pesquisa Institucional aquele que estiver certificado no
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, e indicar a Faculdade do
Futuro como Instituição de origem.
CAPÍTULO II
DO CREDENCIAMENTO DO DOCENTE PESQUISADOR
Art. 2º. Tem direito à solicitação de credenciamento como pesquisador o docente que satisfizer as
seguintes exigências:
I – ser professor efetivo do quadro docente da Faculdade do Futuro;
II – estar cadastrado em um Grupo de Pesquisa Institucional , que poderá ocorrer depois dele estar
participando do grupo;
III – ter currículo cadastrado na Plataforma Lattes do CNPq , expandido , com pelo menos os cinco
últimos anos.
Art. 3º. O protocolo com a solicitação de credenciamento deve ser, obrigatoriamente, instruído com
os seguintes documentos:
I – Formulários próprios devidamente preenchido, conforme ANEXO VI e ANEXO VIII, deste
Regulamento;
II – Projeto de Pesquisa, conforme modelo contido ANEXO VII, deste Regulamento;
III – Currículo Lattes expandido, impresso e devidamente documentado;
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IV – Tabela de pontuação curricular preenchida com a produção dos últimos quatro anos, conforme
os itens constantes no ANEXO IX, deste Regulamento;
V – comprovante de vínculo com um Grupo de Pesquisa Institucional.
Art. 4º. A solicitação de credenciamento será protocolizada no NEPP.
Parágrafo Único. A solicitação de credenciamento pode ser feita a qualquer tempo.
Art. 5º. O NEPP encaminha o processo à CEP, que executa a conferência da documentação
apresentada, conforme o previsto nos arts. 13 e 14, deste Regulamento, e a análise de mérito,
viabilidade financeira e factibilidade do projeto.
§1º. A CEP tem o prazo máximo de trinta dias úteis para exarar parecer circunstanciado, conforme
ANEXO X, deste Regulamento, informando se recomenda ou não o credenciamento e execução do
projeto analisado.
§2º. A critério da CEP, o projeto pode ser submetido à avaliação de consultores, ad hoc.
§3º. Para o projeto aprovado pelo CEP, deve ser expedida uma resolução específica de
credenciamento, conforme ANEXO XI, deste Regulamento.
Art. 6º. O Projeto de Pesquisa pode ser submetido individualmente ou em grupo.
Parágrafo Único. No caso de Projetos de Pesquisa apresentados em grupo, devem ser definidos o
coordenador e a participação de cada integrante da equipe, o que deve ser claramente explicitado
por cronograma individual de atividades.
Art. 7º. O credenciamento do Projeto de Pesquisa tem validade de autorização pelo CEP máxima de
dois anos, feito sempre de acordo com o cronograma estabelecido no mesmo.
Art. 8º. O docente pesquisador credenciado pode ter a destinação mínima de quatro horas-aula
semanais e máxima de quatorze horas-semanais para a execução das atividades de pesquisa.
Art. 9º. No prazo máximo de trinta dias, após o final do período de credenciamento do Projeto de
Pesquisa, o pesquisador deve apresentar relatório sobre o desenvolvimento do projeto de pesquisa,
informando os resultados obtidos e a modalidade de divulgação, conforme modelo apresentado no
ANEXO XII e preenchimento de formulário específico (ANEXO XIV).
§1º. O relatório, conforme item 3 do ANEXO XII, deste Regulamento, pode ser substituído por um
artigo científico, referente ao projeto de pesquisa publicado em periódico científico.
§2º. Todas as informações, referentes às publicações, prestadas no relatório final, devem estar
devidamente comprovadas com os documentos pertinentes.
Art. 10. O relatório deve ser analisado pela CEP.
§1º. A CEP deve emitir parecer circunstanciado, relatando se as atividades executadas estão de
acordo com os objetivos, cronograma e metas inicialmente aprovados.
128

§2º. Caso o relatório não seja aprovado pela CEP em qualquer uma das instâncias, serão tomadas
as seguintes providências, por intermédio do NEPP:
I – o coordenador e demais membros da equipe executora devem ter os seus credenciamentos e os
benefícios vinculados a eles suspensos;
II – o coordenador e demais membros da equipe executora ficam impedidos de registrar novo
credenciamento, por um período de um ano, a contar da data de divulgação da deliberação final da
CEP.
Art. 11. Ao final do prazo de vigência é permitido, mediante justificativa aprovada pela CEP, o
credenciamento do mesmo Projeto de Pesquisa( validação para execução de atividades ), por um
novo período de até dois anos.
Parágrafo Único. O credenciamento de um novo cronograma para o mesmo Projeto de Pesquisa fica
condicionado à aprovação do último relatório apresentado.
Art. 12. As solicitações de cancelamento ou suspensão de um Projeto de Pesquisa Isolado devem
ser apreciadas pela CEP, bem como instruídas por justificativa e relatório das atividades
desenvolvidas até a data da solicitação.
§1º. As solicitações de cancelamento ou suspensão devem ser feitas no processo original.
§2º. A retomada de um Projeto de Pesquisa, que tenha sido suspenso, fica condicionada à
apresentação de um novo cronograma, discriminando as atividades a serem executadas no prazo
restante para sua conclusão, considerando o número de meses para o final do cronograma inicial,
no momento da sua suspensão.
CAPÍTULO III
DAS COMPETÊNCIAS E RESPONSABILIDADES
Art. 13. O docente pesquisador credenciado deve:
I – ter currículo cadastrado na Plataforma Lattes do CNPq;
II – executar atividades de pesquisa, conforme definido no Projeto de Pesquisa, de forma regular e
continuada;
III – divulgar, regularmente, os resultados obtidos com as atividades de pesquisa;
IV – fazer referência à vinculação do docente pesquisador à Faculdade do Futuro, nas publicações
científicas de qualquer natureza;
V – apresentar relatório, ao final do prazo de vigência do cronograma do projeto de pesquisa, de
acordo com o modelo apresentado no ANEXO XII, deste Regulamento, ou um artigo referente ao
projeto de pesquisa publicado em periódico científico;
VI – solicitar, sempre que possível, auxílio de financiamento aos projetos de pesquisa desenvolvidos
sob sua responsabilidade, para as fontes externas de fomento.
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Art. 14. O pesquisador credenciado em qualquer pesquisa que tenha como objeto de estudos seres
humanos, deve obedecer ao disposto na Resolução nº 196/1996, do Ministério da Saúde, bem como
encaminhar, antes da apreciação pela CEP, o projeto de pesquisa para apreciação e parecer de um
Comitê de Ética.
Art. 15. O pesquisador credenciado deve apresentar ao NEPP, em data pré-definida pelo mesmo,
relatório anual das atividades desenvolvidas no período, conforme modelo contido no ANEXO XII,
deste Regulamento.
Art. 16. O NEPP deve:
I – manter banco de dados atualizado sobre a produção científica docente da Faculdade do Futuro,
considerando os critérios contidos no ANEXO XIII, deste Regulamento;
II – verificar a documentação e a pontuação curricular, com base na Tabela contida no ANEXO IX,
deste Regulamento, bem como emitir parecer em pedidos de credenciamento do docente
pesquisador;
III – emitir parecer final e resolução de credenciamento de docente pesquisador;
IV – emitir parecer circunstanciado, recomendando ou não a aprovação de credenciamento,
cancelamento e suspensão de projeto de pesquisa;
V – emitir parecer circunstanciado, recomendando ou não a aprovação de relatório de projeto de
pesquisa.
VI - registrar as resoluções de credenciamento e execução dos projetos de pesquisa, em qualquer
modalidade, expedidas pela CEP;
VII – prover os pesquisadores de informações e documentos necessários sobre o Programa de
Pesquisa da Faculdade do Futuro;
VIII – elaborar relatório anual da produção docente, encaminhando-o para apreciação da CEP.
Art. 17. A CEP deve:
I – emitir parecer final e resolução de credenciamento ( validação para execução ), cancelamento e
suspensão de projeto de pesquisa;
II – analisar o mérito, a factibilidade e a viabilidade financeira dos projetos de pesquisa;
III – emitir parecer final e resolução de execução dos projetos de pesquisa;
IV – analisar relatórios parciais e finais dos projetos de pesquisa, avaliando o cumprimento das
metas propostas, conforme ANEXO XIV;
V – solicitar, quando julgar necessário, o encaminhamento de Projeto de Pesquisa e/ou Relatório de
Projeto de Pesquisa para avaliação de consultoria ad hoc.
CAPÍTULO IV
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DAS DISPOSIÇOES GERAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 18. O projeto de pesquisa proposto por professor ou funcionário não efetivo é também analisado
pelo NEPP e pela CEP.
Art. 19. Os casos omissos neste Regulamento são resolvidos pela CEP .
Art. 20. Este Regulamento entra em vigor na presente data.
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Anexo VI
DO REGULAMENTO DE PESQUISA DA FACULDADE DO FUTURO
CADASTRO DO PROFESSOR - PESQUISADOR

CADASTRO
LATTES/CNPq

NOME:
CPF:

IDENTIDADE :

ENDEREÇO RESIDENCIAL (RUA/AV./Nº):
BAIRRO:

CEP:

CIDADE / ESTADO:

TELEFONE: ( )

FAX: ( )

TITULAÇÃO:

ÁREA DA TITULAÇÃO MÁXIMA:

ENDEREÇO ELETRÔNICO:

INSTITUIÇÕES ONDE TRABALHA:
UNIDADE:
TELEFONE: ( )

FAX: ( )

CARGO NA INSTITUIÇÃO:

ENDEREÇO ELETRÔNICO:
REGIME:

GRUPO DE PESQUISA INSTITUCIONAL:
LINHA(S) DE PESQUISA:
ÁREA(S) E SUB-ÁREA(S) DA(S) LINHA(S) DE PESQUISA (DE ACORDO COM TABELA DO CNPq):
Local, Data e Assinatura

Manhuaçu,

.

______________________________________
ASSINATURA DO DOCENTE
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Anexo VII
DO REGULAMENTO DE PESQUISA DA FACULDADE DO FUTURO
ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PESQUISA
Observações gerais: este documento deverá ser impresso em papel de tamanho A4, fonte Arial
tamanho 12, espaçamento de 1,5 linhas. As propostas fora deste padrão serão desconsideradas.
Favor anexar ao projeto do Professor – Pesquisador o Plano de Trabalho ou Projeto de Iniciação
Científica do Bolsista, caso necessário.
O projeto de pesquisa a ser apresentado pelo Professor-Pesquisador e ou Aluno é uma proposta
de trabalho que será desenvolvida dentro de um determinado tema. Um projeto de pesquisa
típico possui normalmente entre 5 e 10 páginas, e constitui-se das seguintes partes:
1.

Capa com a identificação do projeto e do proponente

2.

Folha de rosto

3.

Resumo (máximo de 20 linhas)

4.

Introdução e Justificativa

5.

Objetivos

6.

Materiais e Métodos

7.

Forma de Análise dos Resultados

8.

Resultados Esperados

9.

Plano de Trabalho e Cronograma

10.

Referências

1. Capa com a identificação do projeto e do proponente
Nesta parte são apresentados os dados essenciais à identificação do projeto, tais como:
Instituição, Título, Nome do aluno e do Orientador, Área temática dentro da Área da Saúde (do
adulto, da mulher, do idoso, PSF, educação de nível fundamental, médio, superior, administração),
Cidade e Ano.
Exemplo:
Para Professores – Pesquisadores

Para Alunos bolsistas ou voluntários
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Obs: as letras foram aumentadas para visualização.
2. Resumo
Parágrafo com aproximadamente 200 palavras no qual se indica sucintamente o tema, a
justificativa, os objetivos, o método e a forma de análise dos resultados. Sugere-se elaborar esta
parte quando todo o projeto estiver pronto.
3. Introdução e Justificativa
Aqui o proponente deve contextualizar o leitor acerca do tema e dos principais autores que
desenvolvem trabalhos nesta linha de pesquisa. Também devem ser apresentadas as razões de
ordem teórica e / ou prática que tornam o estudo relevante e, portanto justificam a sua execução. O
esforço aqui é convencer o leitor da importância do tema escolhido, apelando para sua atualidade ou
para a necessidade de mais conhecimento nesta área específica.
4. Objetivos
Neste tópico busca-se também esclarecer quais serão os objetivos da pesquisa, que se irá
empreender, isto é, o que se quer obter com o estudo. Tanto quanto possível os objetivos deverão
ser definidos em dois níveis: objetivos gerais (mais amplos) e objetivos específicos (mais restritos).
5. Método
Neste tópico o pesquisador deverá ensaiar os primeiros passos na definição dos
procedimentos a serem adotados nas etapas de planejamento, coleta e análise dos dados. É o
momento de dizer como a pesquisa será feita.
Há ainda necessidade de muitos detalhes (como, por exemplo, a apresentação de modelos
de questionários ou roteiros de entrevistas), e espera-se uma definição, ainda que preliminar, sobre
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o tipo de pesquisa que se propõe realizar. Neste sentido seria desejável que o Professor –
Pesquisador e ou Aluno explicitasse se pretende fazer uma pesquisa bibliográfica, uma pesquisa
documental, um levantamento, uma pesquisa experimental, um estudo de caso ou uma pesquisaação, entre outras tipologias possíveis. Consultar o Coordenador de Pesquisa e Iniciação Científica
sobre este assunto.
6. Forma de Análise dos Resultados
Deve-se explicitar aqui como os dados que serão coletados irão ser analisados. É
necessário que o proponente tenha clareza de sua proposta metodológica: se for realizar um estudo
descritivo, deverá optar por análises estatísticas descritivas básicas; se for realizar um estudo
experimental, deverá utilizar, além da anterior, também a estatística inferencial; ou ainda, se for
realizar um estudo qualitativo, deverá indicar também a forma de análise: por exemplo, análise de
conteúdo, análise fenomenológica, etc.
7. Resultados Esperados
Numerar os possíveis resultados e a serem alcançados com o projeto desenvolvido, os
benefícios do público alvo do projeto, bem como as formas de divulgação e apresentação do Projeto
(Internet, publicações, apresentação em congressos, etc.).
8. Plano de Trabalho e Cronograma
Deve apresentar a viabilidade de execução do projeto no prazo previsto para a realização do
mesmo (entre 6 e 12 meses).
Exemplo:
Levantamento Bibliográfico
Coleta de Dados
Tabulação dos Dados
Análise dos Resultados
Discussão/Conclusão
Relatório Final

Abr Mai Jun Jul
X
X
X
X
X

Ago Set Out Nov Dez
X
X
X

X
X

X
X

X

9. Referências
Nas referências bibliográficas devem estar relacionados os livros, artigos, outras publicações
citadas e páginas da Internet consultadas durante a elaboração e apresentação do projeto. As
referências deverão estar de acordo com as normas da ABNT, podendo contar com o auxílio da
Bibliotecária da Faculdade do Futuro.
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Anexo VIII
DO REGULAMENTO DE PESQUISA DA FACULDADE DO FUTURO
CADASTRO DE PROJETO DE PESQUISA

Processo
No

1 - Coordenador do projeto de pesquisa (enviar cópia impressa do currículo LATTES)
NOME:
IDENTIDADE :

CPF:
ENDEREÇO RESIDENCIAL (RUA/AV./Nº):

CIDADE / ESTADO:

BAIRRO:

CEP:

TELEFONE: (
)
TITULAÇÃO MÁXIMA:

ENDEREÇO ELETRÔNICO:
FAX: (
)
ÁREA DA TITULAÇÃO MÁXIMA:

UNIDADE:
TELEFONE: (

)

FAX: (

)

ENDEREÇO ELETRÔNICO:

CARGO NA INSTITUIÇÃO:
2 - Instituição Associada (se houver)
RAZÃO SOCIAL:
CGC:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO (RUA/AV./NO.):
BAIRRO:

CEP:
CIDADE / ESTADO:

TELEFONE: (

)

FAX: (

)

ENDEREÇO ELETRÔNICO:

REPRESENTANTE LEGAL (NOME/CARGO)

3 - Proposta de projeto de pesquisa
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TÍTULO:

PALAVRAS-CHAVE:

4 - Resumo da proposta do projeto de pesquisa (máximo de 15 linhas)

5 – Cronograma de desenvolvimento da pesquisa (4)
Data prevista para o início da pesquisa:

Duração:

meses

Ano 1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

Obs.: caso esse cronograma não satisfaça às especificidades do projeto, o coordenador poderá
enviar um modelo à parte. No entanto, o preenchimento desse item é obrigatório.
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6– Utilizar a caixa de opções para escolher até seis produtos finais pretendidos (indicar, quando
possível em números)
PRODUTOS
-----------

NÚMERO

----------------------------------------Orientação de Projetos:
Teses de

Doutorado e/ou Dissertações de

Mestrado

Outros (Especificar)
Outros (Especificar)
7 – Relação dos pesquisadores integrantes deste projeto
NOME

TITULAÇÃO
MÁXIMA
----------

ASSINATURA

------------------------------------(6) Todos devem enviar o comprovante de cadastramento no LATTES/CNPq.
(7) Assinatura de todos os integrantes da equipe do projeto declarando o compromisso em
desenvolver a pesquisa ou uma declaração à parte devidamente assinada.
8 - Recursos solicitados a outras fontes/contrapartida da Instituição
ENTIDADE

(R$)

Sim

Não
(US$)
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TOTAL
Caso o coordenador apresente esse projeto a outra fonte de financiamento, essa deverá ser
obrigatoriamente informada, juntamente com os recursos pleiteados e o resultado do julgamento.
9 - Recursos solicitados à Faculdade do Futuro
PAÍS
( R$ )

ELEMENTOS DE DESPESA

EXTERIOR
( R$ )

MATERIAL PERMANENTE E
EQUIPAMENTOS
DIÁRIAS
MATERIAL DE CONSUMO
Publicação em Revista
Passagens
Bibliográfico

SERVIÇO DE TERCEIROS

Software
Consultoria
Manutenção de equipamentos
Outros Serviços de Terceiros
Despesas diversas
Despesas Operacionais

DESPESAS ACESSÓRIAS DE
IMPORTAÇÃO
SUB-TOTAL (A)

MODALIDADES DE BOLSAS (8)

--------------------

TIPO

QUANTIDADE TOTAL DE
TOTAL EM
DE BOLSAS
MENSALIDADES R$

-----
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-----

-------------------SUB-TOTAL (B)

(8) Para cada projeto de pesquisa no máximo duas bolsas poderão ser concedidas. O valor das
mensalidades deverá ser distribuído no Anexo 1 (Consolidado Geral das Despesas).
TOTAL GERAL (A+B)
Cotação US$ = R$
Cotação ɛ$ = R$

(R$)

10– Local, Data e Assinaturas
Local e data:

,

.

Declaro para os devidos fins que possuo vínculo empregatício com a instituição
executora/proponente desse projeto e me comprometo a cumprir fielmente todas as etapas
previstas.

________________________________________
Coordenador da pesquisa (assinatura e carimbo)
Declaro para os devidos fins que estou de acordo com a realização dessa pesquisa e que a
instituição disponibilizará as condições necessárias a sua execução.

_____________________________________
Representante legal da instituição
executora/proponente (assinatura e carimbo)

_________________________________________
Representante legal da instituição associada,
(assinatura e carimbo), (se houver)
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Anexo IX
DO REGULAMENTO DE PESQUISA DA FACULDADE DO FUTURO
TABELA DE PONTUAÇÃO
1 – Critérios de Avaliação do Currículo do Pesquisador / Orientador
PONTUAÇÃO ACUMULATIVA: Produção Científica,
Tecnológica e Artística nos últimos 3 anos)
Artigos* publicados em periódicos internacionais
indexados (qualis CAPES)
Artigos* publicados em periódicos nacionais indexados
(qualis CAPES)
Artigos* publicados em outros periódicos com corpo
editorial nacional
Textos de divulgação científica, tecnológica e artística
Resumos publicados em anais de congressos
internacionais

PONTUAÇÃO

N º.
DE
PONTOS

TOTAL DE
PONTOS

(5,0 pontos)
(3,0 pontos)
(1,5 pontos) (até 3,0)

(0,5 ponto) (até 3,0)
(0,8/resumo) (até
3,2)
(0,5/resumo) (até
Resumos publicados em anais de congressos nacionais
2,0)
Trabalhos completos publicados em anais de
(1,5 pontos) (até 9,0)
congressos Internacionais
Trabalhos completos publicados em anais de
(1,0 ponto) (até 6,0)
congressos Nacionais
Cursos, palestras, mesas redondas e conferências
ministradas em Eventos Científicos Regional, Nacional
(1 ponto) (até 3,0)
ou Internacional
Livros** publicados com ISBN, na área de atuação do
(5,0 pontos)
pesquisador
Capítulos de livros publicados** com ISBN, na área de
(2,0 pontos)
atuação do pesquisador
Organização ou Editoração de livros e/ou periódicos
(1,0 ponto)
científicos
Dissertações de Mestrado orientadas e aprovadas
(3,0 pontos)
Dissertações de Mestrado co-orientadas e aprovadas
(1,0 ponto)
Teses de Doutorado orientadas e aprovadas
(4,0 pontos)
Teses de Doutorado co-orientadas e aprovadas
(2,0 pontos)
Orientação de Mestrado em andamento
(1,0 ponto)
Orientação de Doutorado em andamento
(2,0 pontos)
Orientação de Iniciação Científica/ano
(1,5 ponto) (até 9,0)
PONTUAÇÃO ACUMULATIVA: Produção Científica,
N º.
DE
PONTUAÇÃO
Tecnológica e Artística (desde janeiro de 2003)
PONTOS
Co-orientação de Mestrado em andamento
(0,5 ponto)

TOTAL DE
PONTOS

Co-orientação de Mestrado em andamento
(0,5 ponto)
Co-orientação de Doutorado em andamento
(1,0 ponto)
Participações em bancas de qualificação e de defesa de
(1,0 ponto)
doutorado
Participações em bancas de qualificação e de defesa de
(0,5 ponto)
mestrado
Consultoria ad hoc ou participação em comissões
(0,5 ponto) (até 2,5)
científicas (CNPq, CAPES, FINEP e FAPs),
Desenvolvimento de tecnologias e produtos (com
(4,0 pontos)
patente)
Desenvolvimento de tecnologias e produtos (com
(2,0 pontos)
registro)
Obras artísticas compatíveis com a área do
(2,0 pontos)
pesquisador
Coordenação de Projeto aprovado e cadastrado na
(1,0 ponto)
CGP, com financiamento
Participação de Projeto aprovado e cadastrado na CGP,
(0,5 ponto)
com financiamento
Coordenação de Projeto aprovado e cadastrado na
(0,5 ponto) (até 1,0)
CGP, sem financiamento
Coordenação de Núcleo de Pesquisa (apresentar cópia
(0,5 ponto)
da Resolução)
* Serão contabilizados artigos aceitos para publicação desde que sejam apresentadas cópias das cartas de aceitação.
** Para incluir o ISBN no currículo LATTES, de modo a que seja impresso, digitar o número referente a esse registro, após o
título do livro.
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Anexo X
DO REGULAMENTO DE PESQUISA DA FACULDADE DO FUTURO
MODELO DE PARECER DA CÂMARA DE EXTENSÃO, PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO PARA
ANÁLISE DE PROJETO DE PESQUISA
Observação – A critério da CEP, novos itens podem ser incorporados a esta análise ou até
mesmo solicitar consultoria ad hoc.
ANÁLISE DO PROJETO PELO RELATOR
1 – Analisar e responder os seguintes itens:
a) Por que o tema é relevante?
b) Os objetivos, a metodologia, o cronograma e a fundamentação teórica são adequados?
c) A estrutura formal e redação do projeto são adequadas?
d) O projeto é viável financeiramente?
e) O tempo previsto para a execução do projeto é factível?
2 – Apreciação geral da proposta:
Avaliação Final do Projeto pela CEPP
( ) Aprovação recomendada
( ) Aprovação com reformulações
( ) Aprovação não recomendada
Observações: ( utilizar folha adicional, se for o caso)

Local e data:
Assinatura do relator e de mais dois membros da CEP e não integrantes do projeto (todos com
titulação mínima de mestre).

Processo Nº:
Título do Projeto de Pesquisa Isolado:
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Relator:
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Anexo XI
DO REGULAMENTO DE PESQUISA DA FACULDADE DO FUTURO
MODELO DE RESOLUÇÃO A SER EXPEDIDA PELA CÂMARA DE EXTENSÃO, PESQUISA E
PÓS-GRADUAÇÃO

RESOLUÇÃO No
______/_______-CEPP- FACULDADE DO FUTURO

Reconhece o credenciamento de pesquisador docente

O DIRETOR GERAL DA FACULDADE DO FUTURO:
Faço saber que a Câmara de Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação, CEPP, aprovou, por meio da
Ata nº _____________, de ___ de ________ de _____, o contido no Protocolo no_______, de ___
de ________ de _____, e eu sanciono, nos termos do art. 17 do Regulamento de Pesquisa Da
Faculdade do Futuro, aprovado pela Resolução nº ____/FACULDADE DO FUTURO, de ___ de
________ de _____ a seguinte Resolução:

Art. 1º Fica aprovado o credenciamento do Prof. ______________________ como pesquisador.
Art. 2º O prazo de vigência do credenciamento aprovado no artigo anterior é de ___ de ________
de _____ a ___ de ________ de _____.
Art. 3º O docente pesquisador credenciado por esta Resolução fica obrigado a desenvolver
atividades de pesquisa, de acordo com a Resolução nº ____/_____- CEPP/FACULDADE DO
FUTURO e demais normas institucionais pertinentes.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na presente data.
Centro de ______________________________ , da Faculdade do Futuro, em ___ de ________
de _____.

Nomenomenomenomenome,

145

Diretor.

146

Anexo XII
DO REGULAMENTO DE PESQUISA DA FACULDADE DO FUTURO
MODELO RELATÓRIO TÉCNICO FINAL DE PROJETO DE PESQUISA

I. Informações solicitadas
1.1. Título do Projeto de Pesquisa:
1.2. Dados Cadastrais do Proponente/Coordenador (nome, endereço, telefone, e-mail):
1.3.Equipe de pesquisadores (com respectivos dados cadastrais):
1.4. Período de vigência do projeto de pesquisa isolado:
1.5. Número da Resolução de aprovação do projeto de pesquisa isolado:
1.6. Área e subárea de pesquisa, segundo a tabela do Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico, CNPq:
1.7. Grupo de Pesquisa:
1.8. Linha de Pesquisa:
1.9. Local, data e assinatura do Proponente/Coordenador:
II. Resumo
Apresentar o trabalho de maneira sucinta, enfatizando objetivos propostos, resultados obtidos e
conclusões. As informações devem ser concisas e seletivas (máximo de 200 palavras). O resumo
faz parte do Relatório Final e destina-se à divulgação da pesquisa nos veículos de disseminação
da Faculdade do Futuro, além de ser encaminhado, pelo NEPP, para apreciação da CEPP /
FACULDADE DO FUTURO.
III. Relatório
Retomar os elementos contidos no projeto de pesquisa apresentando também os resultados e
conclusões. O relatório deve conter:
1. Introdução:
1.1. Contextualização:
Apresentar uma visão situacional, isto é, identificar o contexto em que o problema se insere.
1.2. Problema:
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Delimitar, claramente, aspectos ou elementos que a pesquisa tratou. A que pergunta(s) pretendeu
responder?
1.3. Objetivos:
Indicar que metas pretendeu alcançar.
1.4. Cronograma:
Explicitar as etapas percorridas na execução da pesquisa.
2. Resultados/produtos e Discussões:
Apresentar os resultados/produtos da pesquisa explicitando a metodologia empregada. Interpretar
os resultados à luz da base teórica adotada.
3. Conclusões:
Avaliar os resultados da pesquisa. Explicitar em que medida os objetivos foram alcançados.
4. Bibliografia:
Apresentar as citações feitas no texto.
5. Disseminação:
Informar a divulgação e/ou publicação dos resultados obtidos.
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Anexo XIII
PLANO DE CARREIRA DO CORPO DOCENTE DA FACULDADE DO FUTURO
PLANO DE CARREIRA DOCENTE
A Diretoria da Sociedade de Ensino Superior de Manhuaçu Ltda. no uso de suas atribuições
regimentais, RESOLVE aprovar o seguinte Plano de Carreira Docente a ser implantado em suas
unidades de ensino superior:
CAPITULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º. O presente Plano de Carreira Docente disciplina a carreira docente de ensino superior na
Sociedade de Ensino Superior de Manhuaçu Ltda, regula o provimento de suas funções e
empregos, estabelece direitos e vantagens e define os respectivos deveres e responsabilidades.
Art. 2º. O plano de carreira Docente comportará um único cargo: o de docente ou professor . O
Plano de Carreira Docente tem como princípios básicos:
I – valorização da qualificação decorrente de cursos de formação;
II – profissionalização, entendida como dedicação ao magistério;
III – paridade de remuneração para os docentes integrantes da carreira, com qualificação análoga;
IV – progressão na carreira, que deverão obedecer aos critérios de merecimento e antiguidade
V- No caso do inciso anterior , as progressões deverão ser feitas alternadamente por merecimento
e por antiguidade.
CAPITULO II
DA CARREIRA DOCENTE
Seção I – Dos Níveis
Art. 3º. O Plano de Carreira Docente é estruturado em 04 (quatro) níveis, dispostos gradualmente
de acordo com a titulação do docente.
Art. 4º. Os níveis constituem a linha de qualificação docente assim constituída:
I – Nível “E” – Docente Especialista;
II – Nível “M” – Docente Mestre;
III – Nível “D” – Docente Doutor;
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IV – Nível “PD” – Pós- Doutor.
Parágrafo único . O Plano de Carreira Docente da Faculdade do Futuro segue recomendação do
MEC de ter 100% de Especialistas , Mestres e Doutores no seu corpo Docente.
Art. 5º. A mudança de nível, entendida como acesso, é automática e vigorará a partir do primeiro
dia do mês subsequente ao da apresentação da titulação específica prevista no artigo 4º, desde
que vinculada à área de atuação do professor.
Art. 6º. O Plano de Carreira Docente é constituído de 11 padrões, possibilitando ao docente
progressão horizontal, dentro do nível, obtida por intermédio de avaliações cujos critérios estão
discriminados no artigo 7º e por antiguidade alternadamente a cada 2,5 anos .
Art. 7º. Cada padrão corresponde a um coeficiente que variam conforme estabelecido na tabela
contida no artigo 24 do presente Plano de Carreira .
Art. 8º. A mudança de padrão acontece de forma automática, a contar do primeiro dia do semestre
seguinte àquele em que ocorrer a comprovação e a aferição da pontuação.
Art. 9º. Para a passagem ao padrão imediatamente superior, o docente deverá ter, no mínimo, 2,5
(dois anos e meio) de efetivo exercício no padrão em que se encontra classificado. A promoção
de um docente de um padrão para o seguinte , subordinar-se-á à existência de vaga.
Parágrafo primeiro : Proceder-se-á , alternativamente , por merecimento e antiguidade na classe
anterior nesta ordem .
Parágrafo segundo :Havendo empate na disputa da última vaga o critério de desempate será :
a) para a promoção por merecimento , primeiramente , a maior antiguidade no padrão ,
secundariamente o maior nível
b) para a promoção por antiguidade , primeiramente , o maior mérito , secundariamente , o
maior nível ;
c) c) eliminação de preterição , com a abertura das vagas necessárias , no caso de
persistência de empate .
parágrafo terceiro : Os critérios gerais de avaliação de títulos para promoção por merecimento
, sem prejuízo de outros que vierem a ser fixados pelo Conselho Superior serão os seguintes :
a) somente serão considerados os títulos relacionados formal ou materialmente com a área
de conhecimento na qual o docente exerce sua atividade , levando-se em conta a
idoneidade das entidades que os tenham expedidos ;
b) a atribuição de pontos aos títulos deverá respeitar a hierarquia acadêmica desses títulos ,
não podendo a soma de pontos atribuídos a títulos de menor significação acadêmica
equiparar-se ou superar os pontos atribuídos a títulos de maior significação acadêmica ;
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c) o título de maior significação acadêmica deverá preterir , dentro da mesma categoria , o
título de menor significação acadêmica ;
d) a um dado título poderão ser atribuídos pontos apenas uma única vez , evitando-se assim
a dupla ponderação simultânea ou consecutiva ;
e) o grau acadêmico ou a atividade de qualificação que tiver sido usado para mudança de
nível não poderá ser usado para a promoção por merecimento ;
f)

a avaliação dos títulos terá a pontuação de 1 a 5 e só será promovido por merecimento o
docente que tiver média aritimética igual ou maior que 3

Art. 10. A computação de pontos para a mudança de padrão será conferida aos docentes, tendo
em vista:
I – produção e publicação de artigos em revistas da entidade ou de suas mantidas e/ou em
revistas de projeção nacional ou internacional;
II – publicação de livros com o respectivo aval de qualidade dos órgãos competentes da Instituição
de Ensino Superior a que se vincule;
III – desenvolvimento, execução e participação efetiva em projeto de pesquisa, financiado pela
própria entidade a que se vincula ou por instituições públicas ou privadas, organismos nacionais
e/ou internacionais;
IV – palestras e conferências proferidas;
V – exercício de atividades administrativas relevantes na área educacional, não enquadradas
como ensino, pesquisa ou extensão;
VI – exercício técnico-profissional qualificado, em sua área de magistério;
VII – distinção obtida em razão de relevância na atividade docente.
Parágrafo Único. Os critérios para a avaliação para fins de progressão horizontal serão
regulamentados pelo Conselho Superior da faculdade do Futuro, ouvidos os colegiados de
Cursos competentes .
Art. 11. O enquadramento do docente no padrão é pessoal e de acordo com seus méritos,
permanecendo como direito próprio na promoção a nível superior da carreira.

Seção II – Do Ingresso na Carreira Docente
Art. 12. O ingresso na carreira docente será feito por exame de títulos ou concurso público, tendo
por base as normas fixadas pelo Conselho Diretor, ouvidos os colegiados competentes das
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instituições mantidas, respeitada a legislação pertinente, as normas do sistema de ensino e o
disciplinamento contido neste Plano de Carreira Docente.
Art. 13. A admissão à carreira docente far-se-á no nível e padrão correspondente à titulação,
devidamente comprovada, observadas as disposições dos artigos 5º e 8º deste Plano de Carreira
Docente.
Art. 14. Os docentes em regime horista pertencem a quadro temporário e terão acesso ao Plano
de Carreira Docente através de concurso público ou de enquadramento, à vista de sua titulação,
observado, em qualquer caso, o disposto nos artigos 12 e 13.
Seção III – Do Exercício Docente
Art. 15. Exercício é o desempenho de cargo, função ou emprego, pelo docente, em atividades de
ensino, pesquisa e/ou extensão, ou ainda em atividades administrativas próprias ao professor, em
unidades ou órgãos da entidade, sob vínculo com a Mantenedora.
Art. 16. As atividades dos docentes são regulamentadas nos Regimentos das instituições
mantidas em que estão lotados e ainda em provisionamentos expedidos pelos colegiados
competentes para as definições, respeitada, em qualquer caso, as condições de formação e
titularidade do professor.
Seção IV – Da Promoção e da Progressão na Carreira
Art. 17. Promoção é o ato pelo qual o docente tem acesso a nível superior e progressão é a
evolução horizontal, dentro do mesmo nível, para padrão imediato, observados os princípios
estabelecidos neste Plano de Carreira Docente.
Art. 18. As normas e diretrizes para a atribuição de pontos que permitam a progressão na escala
dos padrões serão estabelecidas na forma do parágrafo único do artigo 10.
Parágrafo único. As progressões deverão ser feitas alternadamente na forma do artigo 2º , inciso
V.
Seção V – Do Regime de Trabalho
Art. 19. Os regimes de trabalho dos docentes de ensino superior contratados pela Sociedade de
Educação Superior de Manhuaçu Ltda. são os seguintes:
I – HORISTA – para os que percebem seus vencimentos em função apenas das horas-aula
contratadas;
II – TEMPO PARCIAL 1 – com obrigação de prestar 12 horas semanais de trabalho, nelas,
reservados, pelo menos, 25% do tempo para estudos, planejamento, avaliação e orientação de
alunos;
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III – TEMPO PARCIAL 2 – com obrigação de prestar 20 horas semanais de trabalho, nelas,
reservados, pelo menos, 25% do tempo para estudos, planejamento, avaliação e orientação de
alunos;
IV – TEMPO PARCIAL 3 – com obrigação de prestar 30 horas semanais de trabalho, nelas,
reservados, pelo menos, 25% do tempo para estudos, planejamento, avaliação e orientação de
alunos;
V – TEMPO INTEGRAL – com obrigação de prestar 40 horas semanais de trabalho, sendo 20
horas em aula e 20 horas em estudos, pesquisas, extensão, produção científica e intelectual,
planejamento e avaliação.
Art. 20. Cabe à Coordenadoria de Curso elaborar os planos de trabalho de seus docentes e a
distribuição da carga horária destinada às atividades de ensino, pesquisa e extensão, observado o
disposto nos Regimentos das instituições de ensino respectivas.
Parágrafo Único. O exercício de atividades administrativas executivas por docente deve ser
aprovado pelo colegiado próprio da Instituição de Ensino Superior, ouvida a Coordenadoria de
Curso.
Seção VI – Da Remuneração
Art. 21. A remuneração mensal do docente tem como referencial o número de horas semanais de
trabalho, respeitada a legislação em vigor, as convenções coletivas de trabalho e o disposto neste
Plano de Carreira Docente.
Art. 22. A carga horária semanal do docente está diretamente relacionada com o seu regime de
trabalho.
Art. 23. O salário mensal corresponde ao nível e padrão, sendo considerado para o cálculo o valor
do salário-aula base e respectivos coeficientes multiplicadores, identificados no artigo 24.
Parágrafo Único. O salário-aula base é o correspondente ao Nível “E”, Padrão “I”equivalente ao
piso salarial da categoria estabelecido em convenção coletiva do SIMPRO/SINEP-MG
Art. 24. Os níveis e padrões são representados pelos seguintes coeficientes:
NÍVE
L
E
M
D
PD

I
1,00
0
1,20
0
1,44
0
1,58
0

II
1,025
1,230
1,476
1,619
5

III
1,05
0
1,25
0
1,51
2
1,65
9

IV
1,075
1,290
1,548
1,698
5

PADRÃO
V
VI
VII
1,10 1,125 1,15
0
0
1,32 1,350 1,38
0
0
1,58 1,620 1,65
4
6
1,73 1,777 1,81
8
5
7

VIII
1,175
1,410
1,692
1,856
5

IX
1,20
0
1,44
0
1,72
8
1,89
6

X
1,225
1,470
1,764
1,935
5

XI
1,25
0
1,50
0
1,80
0
1,97
5
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Seção VII – Da Capacitação
Art. 25. A capacitação docente compreende a realização de pós-graduação stricto sensu e lato
sensu, atividades de atualização e desenvolvimento e participação em eventos de caráter
científico ou cultural, que poderão ocorrer dentro ou fora da Instituição de Ensino Superior, em
sistema de rodízio, na forma de um Plano de Capacitação Docente que deve prever:
I – afastamento das atividades acadêmicas com a manutenção de todas as vantagens e
benefícios da carreira para professores que estejam cursando mestrado ou doutorado;
II – auxílio financeiro na forma de bolsa e/ou custeio de despesas.
Art. 26. O Plano de Capacitação Docente integra a política de treinamento e desenvolvimento da
Faculdade do Futuro e prevê os seguintes procedimentos:
I – encaminhamento obrigatório das solicitações de licença para capacitação de docentes pela
Instituição de Ensino Superior ao Colegiado de Curso;
II – redução de atividades de pesquisa e extensão durante a realização do curso, se for o caso;
III – compromisso de permanência do docente na Coordenadoria de Curso após a conclusão do
curso, por tempo igual ou superior ao do período de gozo dos benefícios previstos nos incisos I e
II do artigo 25, sob pena de ressarcimento à Instituição de Ensino Superior dos valores percebidos
no período do curso.
IV – obrigatoriedade de apresentação de relatórios semestrais, com visto do orientador ou
coordenador do curso, durante todo o período de afastamento.
Art. 27. O período de afastamento do docente para atividades de capacitação será acertado na
ocasião, considerando-se a carga horária do curso ou atividade a ser desenvolvidos.
CAPITULO III
DOS DEVERES, DIREITOS E RESPONSABILIDADES
Art. 28. Os deveres, direitos e responsabilidades, e o regime disciplinar do pessoal docente, estão
dispostos no Regimento Interno da Faculdade do Futuro, aprovado pelos órgãos superiores
competentes do sistema de ensino.
CAPITULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 29. Os docentes, enquanto não integrantes da carreira, pertencem a quadro temporário,
recebendo como horistas, e classificando-se, para efeito deste Plano de Carreira Docente, em:
I – Professor Graduado;
II – Professor Graduado com Especialização;
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III – Professor Graduado com Experiência Profissional;
IV – Professor Substituto;
V – Professor Visitante;
VI – Professor Colaborador.
Art. 30. A remuneração mensal dos docentes não integrantes da carreira tem como referencial de
cálculo o número de horas semanais contratadas, respeitado o regime de trabalho e a legislação
pertinente.
Parágrafo Único. O salário mensal vincula-se à titulação do docente, observado o disposto no
parágrafo único do artigo 23.
Art. 31. Os docentes com titulação de Especialista, Mestre, Doutor ou Pós-Doutor, fazem jus à
remuneração estabelecida de acordo com o seu nível, previsto nos artigos 4º e 23, e dentro dos
critérios fixados neste Plano de Carreira Docente.
Art. 32. Os docentes não integrantes da carreira têm enquadramento automático no nível
correspondente à sua titulação, observadas as normas constantes deste Plano de Carreira
Docente e respeitadas as vantagens pessoais obtidas de acordo com a legislação atinente.
Art. 33. Os docentes pertencentes ao quadro de carreira têm enquadramento nos padrões
correspondentes em 2008, de acordo com regulamentação específica e desde que o docente se
habilite por documentação própria à promoção, respeitada a legislação em vigor e as normas
contidas neste Plano de Carreira Docente.
Art. 34. A tabela com os valores iniciais referentes aos níveis e padrões deste Plano de Carreira
Docente refere-se a valores atuais.
Art. 35. A carga horária destinada especificamente a aulas não pode ser superior, em nenhum
caso, a 70% da obrigação global do horário de trabalho do docente.
Art. 36. Os docentes contratados como horistas obrigam-se a cumprir, no mínimo, e observadas
as necessidades metodológicas de sua disciplina, 30% adicionais de sua carga horária, para o
atendimento das necessidades administrativas de sua atividade e orientação e convivência com
os alunos.
Art. 37. Nenhum docente poderá responsabilizar-se por mais de 03 (três) disciplinas, exigindo-se
afinidade de áreas nas acumulações.
Art. 38. Qualquer modificação neste Plano de Carreira Docente depende de aprovação expressa
do Conselho Diretor da Mantenedora, na forma de seus estatutos.
Art. 39. O presente Plano de Carreira Docente entra em vigor nesta data, revogadas as
disposições em contrário.
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Manhuaçu , 12 de fevereiro de 2008
O Plano de carreira da Faculdade do Futuro encontra-se regularmente registrado no Ministério do
Trabalho .
Anexo XIV
DO REGULAMENTO DE PESQUISA DA FACULDADE DO FUTURO
RELATÓRIO ANUAL DA PRODUÇÃO DOCENTE

Informações solicitadas:

Período do relatório________________________________________________________
Número de Projetos de Pesquisa em andamento___________________________________
Lista de pesquisadores associados das pesquisas (listar tanto as em andamento como as
concluídas no período).
Lista dos artigos publicados em periódicos especializados vinculados aos Projetos de Pesquisa
Lista de toda a produção docente do período
Lista dos resumos e/ou artigos completos publicados em Eventos Científicos
(Anexar cópia dos documentos comprobatórios da Produção Científica dos pesquisadores no
período relatado)

Manhuaçu,

Prof. Flávio José Ribeiro de Almeida,
Diretor Geral
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Anexo XV
DO REGULAMENTO DE PESQUISA DA FACULDADE DO FUTURO
FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RELATÓRIO DE PROJETO DE PESQUISA PELO
PESQUISADOR

DOCENTE:
PERÍODO DO RELATÓRIO:
RESOLUÇÃO DE APROVAÇÃO:
TÍTULO DO PROJETO DE PESQUISA:

O próprio pesquisador(a) deve indicar (com um marca sobre o número correspondente) a situação
do andamento das atividades de pesquisa durante o período previsto acima:
1) ___ O projeto de pesquisa (ou as atividades vinculadas à pesquisa) contido(a) na resolução
anunciada acima se encontra em andamento de acordo com a resolução aprovada pela CEPP,
por isso não há esclarecimentos adicionais a serem prestados no período especificado.
2) ___ O projeto de pesquisa (ou as atividades vinculadas à pesquisa) anunciado
(a) acima apresentou, durante o período especificado, incongruências com relação a resolução
aprovada pela CEP e merecem explicações particulares que serão comentadas a seguir.

(Utilizar folhas adicionais para apresentar as explicações).

Local e Data __________________, ______ de _____________ de _____
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_________________________________
Assinatura do docente
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Anexo XVI
RESOLUÇÃO nº 02 da FACULDADE DO FUTURO de 08 janeiro de 2008
Dispõe sobre o Regimento Geral de Pós-graduação da FACULDADE DO FUTURO.
O DIRETOR GERAL DA FACULDADE DO FUTURO, no uso das atribuições legais que lhe foram
conferidas pelo Regimento Geral, RESOLVE:
Aprovar o Regimento Geral de Pós-Graduação da Faculdade do Futuro.
Manhuaçu, 08 janeiro de 2008.

REGIMENTO GERAL DE PÓS-GRADUAÇÃO DA FACULDADE DO FUTURO
Da Organização dos Programas
Art. 1º - A Pós-graduação da FACULDADE DO FUTURO tem por objetivo a formação de
docentes, de pesquisadores e de recursos humanos especializados nos diferentes ramos do
saber, bem como o desenvolvimento científico e tecnológico.
Art. 2º - A Pós-graduação na FACULDADE DO FUTURO será organizada em Programas
stricto sensu - Mestrado Acadêmico, Mestrado Profissional e Doutorado - e lato sensu –
Especialização
Parágrafo único - A Pós-graduação lato sensu será disciplinada por regulamentação
própria.
Art. 3º - A Pós-graduação stricto sensu, na FACULDADE DO FUTURO, será organizada
em Programas e Cursos.
§1º - Por Programa entende-se o conjunto dos cursos de Mestrado Acadêmico, Mestrado
Profissional e de Doutorado e as atividades de pesquisa relacionadas a uma área básica ou
domínio de conhecimento, que compartilhem a mesma estrutura administrativa e estejam
essencialmente associados ao mesmo corpo docente.
§2º - Por Curso entende-se cada um dos níveis que compõem um Programa de Pósgraduação - Mestrado e Doutorado.
Art. 4º - Os cursos serão estruturados em Área(s) de Concentração e Linhas de Pesquisa
com seus respectivos projetos.
§1º - Por Área de Concentração entende-se um domínio restrito de especialização dentro
da área básica na qual o Programa atua.
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§2º - Por Linha de Pesquisa entende-se um domínio restrito de especialização dentro da
Área de Concentração.
Art. 5º - A Pós-graduação será coordenada, no âmbito central, pelo Diretor Geral da
Faculdade do Futuro e, no âmbito local, pelo Colegiado do Programa.
§1º - A criação de cada Programa ou Curso de Pós-graduação dependerá de
manifestação favorável do Diretor Geral e do Conselho Superior, de recomendação da CAPES.
§2º - Na organização dos Programas e Cursos de Pós-graduação serão observadas as
disposições fixadas pelo Ministério da Educação/Coordenação de Pessoal de Nível SuperiorCAPES e, na estrutura, as normas fixadas pelo Estatuto e Regimento Geral da FACULDADE DO
FUTURO e pelos Regulamentos de cada Programa ou Cursos.
Art. 6º - Os Programas de Pós-graduação deverão contemplar as seguintes
características:
I - compreender dois níveis de formação - Mestrado e Doutorado - levando, respectivamente, aos
títulos de Mestre e Doutor, não sendo o título de Mestre pré-requisito necessário para obtenção do
título de Doutor;
II - compreender estudos avançados e atividades de investigação no domínio específico
da área de conhecimento, podendo, a estes, ser acrescentadas outras atividades de igual nível;
III - exigir dos candidatos aos títulos de Mestre e de Doutor freqüência e aprovação em disciplinas
e outras atividades programadas, aprovação em Exame Geral de Qualificação e defesa pública de
dissertação, ou trabalho equivalente, para Mestrado, e de tese baseada em investigação original,
para Doutorado, conforme critérios estabelecidos no Regulamento do Programa.
Art. 7º - A integralização das atividades necessárias à obtenção dos títulos acadêmicos de
Mestre e de Doutor será expressa em unidades de crédito.
§1º - Cada unidade de crédito corresponderá a quinze horas de atividades programadas.
§2º - As atividades programadas incluirão aulas teóricas e práticas, atividades exigidas pela
programação das disciplinas, atividades relativas à elaboração da dissertação, do trabalho
equivalente ou da tese e outras atividades que visem à boa formação dos candidatos.
§3º - O candidato ao Mestrado acadêmico, deverá integralizar, pelo menos, trinta e seis créditos.
§4º- O candidato ao Mestrado profissional deverá integralizar, pelo menos, vinte e dois
créditos.
§5º - O candidato ao Doutorado deverá integralizar, pelo menos, cento e noventa e dois
créditos.
Art. 8º - O portador de título de Mestre obtido na FACULDADE DO FUTURO, que
ingressar em curso de Doutorado, terá aproveitado, automaticamente, o número de créditos
exigido para o Mestrado do Programa da FACULDADE DO FUTURO, com exceção dos créditos
da dissertação ou elaboração de projetos, protótipos.
Parágrafo único - A diferença de créditos necessários à conclusão do Doutorado deverá
ser estabelecida no Regulamento do Programa.
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Art.9º - Após análise de mérito e a critério do Colegiado do Programa, o portador do título
de Mestre, obtido em Programa recomendado pela CAPES ou no exterior, poderá ter aproveitado
o número de créditos exigidos para o Mestrado do Programa da FACULDADE DO FUTURO em
que ingressar, exceto os créditos da dissertação elaboração de projetos, protótipos.
Art. 10 - Créditos obtidos em disciplinas isoladas e outras atividades cursadas em
Programas de áreas afins, de cursos stricto sensu reconhecidos pela CAPES, serão aceitos
automaticamente pelos Programas da FACULDADE DO FUTURO, após julgamento de mérito,
respeitando-se os limites estipulados nos seus Regulamentos para aproveitamento de créditos
externos.
Parágrafo único - O aluno deverá cumprir, no mínimo, cinqüenta por cento (50%), dos
créditos necessários para integralização exigidos em disciplinas e/ou atividades complementares
no Curso em que ingressou.
Art. 11 - O Regulamento de cada Programa estabelecerá:
I - a distribuição do número de créditos para as atividades mencionadas no §2º do artigo 7º;
II - os prazos para integralização dos créditos nas diferentes atividades;
III - o prazo para que os candidatos ao Mestrado e ao Doutorado comprovem proficiência,
respectivamente, em um e dois idiomas estrangeiros, quais idiomas são aceitos e critérios para
realização da prova de proficiência;
IV - os prazos máximos para a conclusão dos cursos de Mestrado e Doutorado, entendendo-se
por conclusão o protocolo de entrega dos exemplares da versão final, defendida e aprovada, da
dissertação, trabalho equivalente ou tese.
§1º - O aproveitamento de créditos deverá ser requerido pelo aluno e devidamente justificado pelo
orientador e dependerá de apreciação pelo Colegiado do Programa e aprovação pelo Conselho
Superior da FACULDADE DO FUTURO, salvo os casos previstos nos artigos 8º e 10.
§2º - O aluno que, tendo ingressado no curso de Mestrado e após manifestação do orientador e do
Conselho do Programa, for autorizado a prosseguir seus estudos em nível de Doutorado
aproveitará integralmente os créditos já obtidos.
§3º - A proficiência em idioma estrangeiro demonstrada para o nível de Mestrado deverá ser válida
para o Doutorado.
§4º - O Regulamento de cada Programa deverá estabelecer critérios para a prova de proficiência
em Língua Portuguesa, para alunos estrangeiros.
§5º - O Regulamento de cada Programa deverá estabelecer critérios para o processo seletivo de
ingresso no Programa.
Do Corpo Docente
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Art. 12 - O corpo docente da Pós-graduação será constituído por professores com
titulação acadêmica igual ou superior à de Doutor, vinculados à FACULDADE DO FUTURO, a
outras instituições de ensino superior ou de pesquisa, ou sem vínculo formal, credenciados nos
termos deste Regimento, do Regulamento próprio de cada Programa e da legislação vigente.
§1º - A indicação de docentes e orientadores será feita pelo Colegiado do Programa,
conforme normas constantes do Regulamento, devendo ser apreciado pelo Conselho Superior à
vista do currículo dos indicados.
§2º - Especialistas de reconhecido valor, não portadores do título de Doutor, poderão
participar da Pós-graduação, após manifestação favorável do Colegiado do Programa e do
Conselho Superior.
§3º - Profissionais com qualificação e experiência inquestionáveis em campo pertinente ao
da proposta do Programa poderão participar do Mestrado Profissionalizante, após manifestação
favorável do Colegiado do Programa e do Conselho Superior.
§4º - O credenciamento será revisto anualmente, tendo como base a produção científica
(publicações, captação de recursos, produção artística ou técnica e outros) nos últimos três anos.
§5º - O Regulamento do Programa estabelecerá os critérios para indicação e
credenciamento de orientadores nos cursos de Mestrado e Doutorado, bem como para o seu
descredenciamento.
§6º - O número de orientandos por orientador, considerando-se conjuntamente os cursos
de Mestrado e Doutorado e levando-se em conta todos os Programas da FACULDADE
DOFUTURO nos quais o docente estiver credenciado, deverá ser estabelecido no Regulamento
do Programa, com base no perfil de excelência da Área.
§7º - Nenhum Programa poderá ter mais que trinta por cento de orientadores não
vinculados à FACULDADE DOFUTURO.
Art. 13 - São atribuições do orientador:
I - elaborar, de comum acordo com seu orientando, o plano de atividades deste e
manifestar-se sobre alterações supervenientes;
II - acompanhar o desempenho do aluno, orientando-o em todas as questões referentes
ao bom desenvolvimento de suas atividades;
III - encaminhar ao Colegiado do Programa o projeto de dissertação, ou trabalho
equivalente, ou o projeto de tese;
IV - solicitar ao Colegiado do Programa as providências para realização do Exame Geral
de Qualificação e para a defesa pública da tese, dissertação ou trabalho equivalente, sugerindo,
em cada caso, nomes de especialistas para composição de Comissão Examinadora;
V - participar, como membro nato e presidente, da Comissão Examinadora de seus
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orientandos;
VI - justificar pedidos de aproveitamento de créditos;
VII - justificar pedidos de suspensão de matrícula;
VIII - solicitar, mediante justificativa, o desligamento do orientando.
Art. 14 - Poderá o orientador, de comum acordo com o seu orientando, indicar um ou mais
co-orientadores, com a devida manifestação do Colegiado do Programa, aprovada pelo Conselho
Superior, à vista do currículo do(s) indicado(s).
§1º - O co-orientador poderá ser doutor, especialista de reconhecido valor ou profissional
de qualificação e experiência inquestionáveis em campo pertinente ao da proposta do Programa;
§2º - O co-orientador não precisará, necessariamente, ser professor credenciado no
Programa;
§3º - O co-orientador somente participará de Comissão Examinadora no impedimento do
orientador;
§4º - Cabe ao co-orientador:
1. colaborar na elaboração do plano de atividades e do projeto de pesquisa do aluno; e
2. colaborar no desenvolvimento de partes específicas do projeto de pesquisa, a critério do
orientador.
Do Corpo Discente
Art. 15 - O corpo discente da Pós-graduação será constituído por alunos regulares,
aprovados em processo seletivo e aceitos por um orientador.
Art. 16 - A matrícula em disciplinas privilegiará os alunos regulares.
§1º - Na hipótese da existência de vagas em disciplinas, poderá ser aceita matrícula de
alunos vinculados a outro Programa do mesmo nível, mediante proposta do respectivo orientador.
§2º - A critério do Colegiado do Programa, poderão ser aceitas matrículas, em disciplinas
isoladas, de alunos especiais não vinculados a Programas de Pós-graduação.
§2º - A critério do Conselho do Programa, alunos de Graduação com atividades de
iniciação científica, encaminhados por orientadores credenciados na Pós-graduação da
FACULDADE DO FUTURO, poderão matricular-se em disciplinas de Pós-graduação, como alunos
especiais.
§3º - As condições de inscrição e matrícula de aluno especial, bem como o eventual
aproveitamento de créditos serão definidos no Regulamento de cada Programa.
§4º - O número de vagas para alunos especiais nas disciplinas do Programa será fixado
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pelo Regulamento como proporção dos alunos regulares matriculados nas disciplinas.
Art.17 - Os candidatos aos Programas de Pós-graduação deverão apresentar, para fins de
inscrição ao processo de seleção:
I - requerimento, indicando Programa, Curso pretendido e Linha de Pesquisa a ser
desenvolvida;
II - cópia do diploma ou certificado de conclusão de Graduação e respectivo histórico
escolar;
III - curriculum vitae Plataforma Lattes documentado;
IV - outros documentos, especificados no Regulamento do Programa e no edital de
inscrição.
§1º - O candidato que não possuir diploma ou documento equivalente de conclusão de
curso de nível superior poderá inscrever-se, condicionalmente, desde que apresente documento
da instituição de ensino atestando que poderá concluí-lo antes da data fixada para a matrícula.
§2º - O candidato que pretenda matricular-se diretamente no Doutorado, no momento da
inscrição, deverá demonstrar proficiência em, pelo menos, um idioma estrangeiro, bem como
comprovar, mediante apresentação de curriculum vitae Plataforma Lattes documentado, sua
qualidade cultural e científica, que será apreciada pelo Colegiado do Programa e reconhecida pelo
Conselho Superior.
Art. 18 - Terá direito à matrícula o candidato aprovado no processo de seleção e
classificado dentro do número de vagas oferecidas .
§1º - O candidato aprovado em mais de um Programa ou Curso terá sua matrícula
deferida num só Programa e em apenas um Curso, devendo optar por escrito.
§2º - Os procedimentos de indicação de orientador pelo candidato e de aceitação deste
por aquele, assim como os relativos à transferência de orientação serão estabelecidos no
Regulamento de cada Programa.
§3º - O candidato aprovado para cursar Mestrado que, no ato de inscrição, não tiver
concluído a Graduação, deverá, no momento da matrícula, apresentar comprovante de conclusão
do curso de Graduação.
Art. 19 - Será obrigatória a freqüência dos alunos a, pelo menos, setenta e cinco por cento
das atividades programadas.
Parágrafo único - O Regulamento de cada Programa estabelecerá as condições para
cancelamento de matrícula em disciplinas.
Art. 20 - Após cursar o primeiro semestre, poderá ser concedida suspensão de matrícula
no Programa, por prazo não superior a cento e oitenta dias corridos, ao aluno que a requeira de

164

forma documentada, por motivo que o impeça de dar continuidade ao Curso, com justificativa
circunstanciada do orientador, ouvido o Colegiado do Programa e aprovada pelo Conselho
Superior.
Parágrafo único - A suspensão de matrícula implicará na interrupção, pelo tempo que
durar, da contagem de prazos para integralização de créditos.
Art. 21 - Em casos excepcionais, por motivo de força maior e a critério do Colegiado do
Programa, poderá ser concedido um segundo período de suspensão de matrícula por, no máximo,
mais noventa dias corridos, desde que aprovado pelo Conselho Superior, à vista de requerimento
documentado e justificativa circunstanciada.
Art. 22 - Do prontuário do aluno deverão constar:
I - o resultado da prova de seleção;
II - a anuência formal do orientador;
III - a transferência de orientador, se houver;
IV - créditos e conceitos obtidos em disciplinas e outras atividades;
V – demais documentos exigidos pelo Programa.
Art. 23 - Do histórico escolar do aluno deverão constar as anotações seguintes:
I - disciplinas cursadas e atividades realizadas, no próprio Programa ou em outro,
anteriormente à matrícula inicial;
II - disciplinas cursadas e atividades realizadas no Programa, após o ingresso;
III - disciplinas cursadas e atividades realizadas em outro Programa, após o ingresso;
IV - resultado da prova de proficiência em idioma estrangeiro;
V - data e conceito obtido no Exame Geral de Qualificação;
VI - conceito relativo à defesa de tese ou à apresentação do trabalho de Mestrado,
seguido da data do evento.
Parágrafo único - Dos registros deverão constar: carga horária, número de créditos e
conceito.
Art. 24 - A critério do Colegiado do Programa, poderão ser aceitas transferências de
alunos regulares de Programas de Pós-graduação de áreas afins para curso de mesmo nível.
§1º - As transferências de que trata este artigo somente serão consideradas nos casos em
que o candidato comprovar as seguintes condições mínimas:
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ser aluno regular de Programa da FACULDADE DOFUTURO ou de Programa
reconhecido pelo MEC, em curso de mesmo nível;
ser formalmente aceito por orientador credenciado no Programa.
§2º - O candidato cuja transferência for aceita deverá cumprir, no Programa, as seguintes
exigências:
pelo menos cinqüenta por cento dos créditos em disciplinas e/ou atividades
complementares exigidos no curso correspondente;
Exame Geral de Qualificação.
§3º - Para efeito de contagem de prazos, o aluno transferido terá descontado, do tempo
total regulamentar do Programa, o período em que foi aluno regular no Programa de origem.
§4º - Os pedidos de transferência deverão ser instruídos com a seguinte documentação:
requerimento à Coordenação solicitando a transferência;
justificativa detalhada para o pedido de transferência;
carta de aceitação do orientador;
histórico escolar original do Programa de origem;
outros documentos a critério do Programa.
§5º - Caberá ao Colegiado do Programa aprovar as solicitações de transferências, que
serão homologadas pelo Conselho Superior.
Art.25 - Os Programas de pós-graduação stricto sensu têm como órgão deliberativo o
Colegiado e como órgão executivo a Coordenação.
Art. 26 - A constituição do Colegiado obedece ao disposto no Regulamento de cada
Programa, podendo abranger a totalidade de seus docentes ou representantes eleitos por seus
pares, além de representantes do corpo discente, eleitos por seus pares.
Art. 27 - O Coordenador e seu substituto são indicados pelo Colegiado, homologados pelo
Conselho Superior e nomeados pelo Diretor Geral.
Art. 28 - O Coordenador do Programa deve representá-lo junto ao Conselho Superior e à
Direção Geral da FACULDADE DO FUTURO.
Art. 29 - Compete ao Colegiado do Programa:
I – Aprovar o plano anual do Programa, a quantidade de vagas a serem oferecidas e a
organização do Exame de Seleção;
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II – Aprovar pedidos de aproveitamento de estudos;
III – Indicar o Coordenador e seu substituto;
IV – Determinar as áreas de concentração, as linhas de pesquisa e ou os eixos temáticos
do Curso;
V – Propor e aprovar a indicação de docentes para o Programa;
VI – Propor e aprovar a indicação de membros para as diversas comissões previstas pelo
Regulamento do Programa;
VII – Credenciar os Professores Orientadores;
VIII – Aprovar a prorrogação do prazo para defesa da Dissertação, Projeto, Protótipo ou
da Tese;
IX – Deliberar sobre modificação da estrutura curricular ou do Regulamento do Programa;
X – Indicar Professor representante do Colegiado do Programa no Conselho Superior.
Art. 30 - Compete ao Coordenador do Programa:
I – Convocar e presidir as reuniões do Colegiado;
II – Elaborar o plano anual do Programa, a ser aprovado pelo Colegiado e zelar por sua
observância;
III – Coordenar as atividades acadêmicas e administrativas do Programa;
IV – Propor a formação de Comissões para auxiliá-lo nas tarefas acadêmicoadministrativas, tais como, distribuição e gerenciamento de bolsas (Comissão de bolsas);
acompanhamento de desempenho discente, do tempo médio de titulação e do mapa de
distribuição de orientandos pelo corpo docente (Comissão acadêmica); planejamento financeiro e
acompanhamento de desembolso dos recursos Capes (Comissão de finanças); contatos externos,
convênios internacionais, etc (Comissão de assuntos internacionais); e outras que se fizerem
necessárias;
V – Propor projetos de interesse do Programa às agências de fomento;
VI – Promover, anualmente, a elaboração de relatórios, atendendo aos prazos do
calendário da FACULDADE DO FUTURO e das agências de fomento;
VII – Cumprir e fazer cumprir as decisões do Colegiado e do Conselho Superior.
Art. 31 - A Secretaria da pós-graduação é responsável pela realização das atividades de
apoio administrativo do Curso.
Do Regime Didático
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Art. 32 - O ano letivo dos cursos de Pós-graduação poderá ser dividido em dois ou mais
períodos, para atender às exigências de planejamento didático e administrativo.
§1º - É facultado a cada Programa adotar regime de matrícula anual, semestral ou por
período.
§2º - Poderão ser oferecidas disciplinas sob forma concentrada, para atender às
necessidades discentes ou para aproveitar a presença de professores, nacionais ou estrangeiros,
em visita à FACULDADE DO FUTURO.
§3º - O primeiro dia letivo do calendário oficial do programa deve ser considerado como
referência para a contagem de todos os prazos relativos à Pós-graduação para os candidatos
ingressantes no ano correspondente.
Art. 33 - O programa de atividades proposto para cada período letivo deverá estabelecer,
para cada disciplina, o número máximo de vagas, a carga total de trabalho exigida e sua
caracterização.
Art. 34 - A avaliação do desempenho do aluno nas disciplinas e outras atividades
expressar-se-á de acordo com os seguintes conceitos:
I - A - excelente;
II - B - bom;
III - C - regular;
IV - D – reprovado;
V - I - incompleto;
VI - T- transferência.
§1º - Os conceitos A, B e C dão direito aos créditos da respectiva disciplina.
§2º - O conceito I indica situação provisória de aluno que, tendo deixado, por motivo justo,
de completar uma parcela dos trabalhos exigidos, fará jus ao conceito definitivo e aos créditos
uma vez que complete a tarefa, em prazo estipulado pelo professor responsável pela disciplina ou
atividade, com anuência do Conselho.
§3º - O conceito T indica transferência de créditos obtidos pelo aluno fora do Programa.
Art. 35 - Tendo completado os créditos em disciplinas, sendo considerado proficiente em
idioma estrangeiro e antes da defesa da dissertação, do trabalho equivalente ou da tese, o aluno
deverá submeter-se ao Exame Geral de Qualificação.
Parágrafo único - As normas para realização do Exame Geral de Qualificação serão
definidas no Regulamento de cada Programa, observadas as especificidades de cada área.
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Art. 36 - As condições de eliminação do aluno do Programa deverão ser definidas no seu
Regulamento.
§1º - O aluno desligado do Programa, por qualquer motivo, poderá reingressar,
submetendo-se ao processo seletivo vigente.
§2º - O aproveitamento das atividades anteriormente realizadas pelo aluno dependerá do
julgamento de mérito pelo Colegiado do Programa, deduzido o tempo nelas utilizado.
Da Dissertação, do trabalho equivalente
Art. 37 - Para a obtenção do título de Mestre será exigida, além das outras atividades
estabelecidas no Regulamento de cada Programa, a defesa de dissertação, ou trabalho
equivalente, cuja definição e critérios deverão ser especificados no respectivo Regulamento.
Art. 38 - A dissertação, ou trabalho equivalente, será apresentada pelo candidato perante
uma Comissão Examinadora, que o argüirá em sessão pública.
Art. 39 - A Comissão Examinadora, de que trata o artigo anterior, será composta por três
membros titulares, indicados pelo Colegiado do Programa, ouvido o orientador, e aprovados pelo
Conselho Superior, sendo o orientador membro nato e presidente.
§1º - No impedimento do orientador, assumirá o co-orientador e, não existindo a figura
deste, assumirá a presidência da Comissão Examinadora o membro mais titulado da Comissão.
§2º - Dentre seus titulares, a Comissão deverá ter, pelo menos, um membro não
pertencente ao corpo docente e de orientadores do Programa;
§3º - Deverão constar da Comissão Examinadora dois suplentes, um dos quais não
pertencente ao corpo docente e de orientadores do Programa.
§4º - Todos os membros da Comissão Examinadora deverão ter, no mínimo, o título de
Doutor, salvo o caso especificado no §2º do artigo 12.
Art. 40 - No julgamento da dissertação, ou trabalho equivalente, serão atribuídos os
conceitos aprovado ou reprovado, prevalecendo a avaliação de dois examinadores, no mínimo.
Parágrafo único - Cada examinador deverá emitir parecer circunstanciado sobre a
aprovação ou não do candidato.
Art. 41 - Ao aluno que cumprir todas as exigências regulamentares estabelecidas para o
Mestrado será conferido o título de Mestre.
Art. 42 - A tese exigida para obtenção do título de Doutor deverá ser trabalho baseado em
investigação original e capaz de representar contribuição significativa para o conhecimento do
tema tratado.
Art. 43 - A tese será apresentada pelo candidato a uma Comissão Examinadora, frente à
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qual, em sessão pública, a defenderá.
Art. 44 - A Comissão Examinadora, de que trata o artigo anterior, será composta por
cinco membros titulares, indicados pelo Colegiado do Programa, ouvido o orientador, e aprovados
pelo Conselho Superior, sendo o orientador membro nato e presidente.
§1º - No impedimento do orientador, assumirá o co-orientador e, não existindo a figura
deste, assumirá a presidência da Comissão Examinadora o membro com a titulação mais antiga.
§2º - Dentre seus titulares, a Comissão deverá ter, pelo menos, dois membros não
pertencentes ao corpo docente e de orientadores do Programa.
§3º - Deverão constar da Comissão Examinadora três suplentes, sendo um dos quais não
pertencente ao corpo docente e de orientadores do Programa.
§4º - Todos os membros da Comissão Examinadora deverão ter, no mínimo, o título de
Doutor, salvo o caso especificado no §2º do artigo 12.
Art. 45 - No julgamento da defesa da tese serão atribuídos os conceitos aprovado ou
reprovado, prevalecendo a avaliação de três examinadores, no mínimo.
Parágrafo único – Cada examinador deverá emitir parecer circunstanciado sobre a
aprovação ou não do candidato.
Art. 46 - Ao aluno que cumprir todas as exigências regulamentares estabelecidas para o
Doutorado será conferido o título de Doutor.
Art. 47 - Cabe ao Conselho Superior homologar os títulos de Mestre e de Doutor.
Parágrafo único – Os títulos de Mestre e de Doutor serão qualificados de acordo com o
nome do Programa, seguido da especialidade ou da área de conhecimento em que o aluno
desenvolveu suas atividades.
Disposições Gerais
Art. 48 - Este regimento pode ser alterado, total ou parcialmente, com aprovação do
Conselho Superior, por proposta dos Colegiados dos Programas da FACULDADE DO FUTURO,
em obediência às determinações do Conselho Nacional de Educação e de órgãos do Ministério da
Educação.
Art. 49 Os casos omissos serão resolvidos pela Direção Geral da FACULDADE DO
FUTURO.
Art. 50 Este Regimento entrará em vigor na data de sua aprovação, revogadas as
disposições em contrário.
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Anexo XVII
FACULDADE DO FUTURO
REGULAMENTO DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM CUIDADO EM
SAÚDE: AMBIENTE, ENSINO E TRABALHO
CAPÍTULO I
DA NATUREZA E DOS OBJETIVOS
Art. 1º - O Mestrado Profissional em Cuidado em Saúde: ambiente, ensino e trabalho da
Faculdade do Futuro, tem como objetivos:
I - qualificar profissionais para atuarem como formadores e indutores de processos de
mudança em seus espaços de trabalho mediante a adoção de novos conceitos e práticas,
desenvolvendo produtos de alta aplicabilidade ao desenvolvimento do Sistema Único de Saúde e
do Sistema de Ciência e Tecnologia;
II - Qualificar os profissionais graduados no âmbito da pós-graduação stricto sensu, tendo
em vista as necessidades de serviços relacionados à área de saúde;
III - Ampliar as possibilidades de construção do conhecimento no que concerne à
compreensão do cuidado, do ensino e da saúde como processos de produção social; e a fixação
de profissionais qualificados na região;
IV - Subsidiar a análise e a aplicação do conhecimento científico no cuidado, no ensino e
nos serviços, considerando-se as formas clássicas e as metodologias emergentes, estabelecendo
a complementaridade entre elas;
V - Preparar o profissional para a atuação docente, focalizando o cuidado, o ensino, a
aprendizagem, o currículo, a escola e o sistema escolar.
Parágrafo único: O Mestrado Profissional em Cuidado em Saúde: ambiente, ensino e
trabalho possui caráter multidisciplinar e foi criado para atender a demanda por profissionais de
alto padrão pelas empresas situadas nas regiões do estado de Minas gerais e sudeste.
CAPÍTULO II
Da estrutura administrativa
Art. 2º - O Mestrado Profissional em Cuidado em Saúde: ambiente, ensino e trabalho é
gerenciado pelo Coordenador de Curso e submetido às diretrizes e normas fixadas pelo Diretor
Geral, do Conselho Superior e do Colegiado do Curso.
Art. 3º - Integram a organização didático-administrativa do curso:
I – o Colegiado, como órgão consultivo e deliberativo;
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II – a Coordenação do curso, como órgão executivo;
III – a Secretaria do Programa, como órgão de apoio administrativo.
Art. 4º - O Colegiado do Curso de Mestrado Profissional em Cuidado em Saúde:
ambiente, ensino e trabalho, é composto de:
I- Coordenador do Curso e seu substituto;
II- Coordenadores de núcleos de pesquisa;
III- Coordenadores de linha de pesquisa;
IV- Docentes responsáveis por disciplinas; e
V- Representante do corpo discente.
§ 1º O Representante do corpo discente será eleito por seus pares, entre os alunos
regularmente matriculados, cumprindo um mandato de um (1) ano.
§ 2º Ao Coordenador de Curso, bem como aos docentes do colegiado de curso, é
facultada a possibilidade de convidar docentes, pesquisadores, profissionais, autoridades para
participar da reunião de colegiado, sempre que for necessário;
§ 3º O colegiado reunir-se-á de seis em seis meses em caráter ordinário, e,
extraordinariamente, quando for justificada sua convocação;
§ 4º O colegiado poderá, extraordinariamente, ser convocado por dois terços (2/3) de seus
membros.
Art. 5º - O Coordenador do Curso deve representá-lo junto ao Conselho Superior e à
Direção Geral da FACULDADE DO FUTURO.
Art. 6º - Compete ao Colegiado do curso:
I – Aprovar o plano anual do curso, a quantidade de vagas a serem oferecidas e a
organização do Exame de Seleção;
II – Aprovar pedidos de aproveitamento de estudos;
III – Indicar o Coordenador e seu substituto;
IV – Determinar as áreas de concentração, as linhas de pesquisa e ou os eixos temáticos
do Curso;
V – Propor e aprovar a indicação de docentes para o curso;
VI – Propor e aprovar a indicação de membros para as diversas comissões previstas pelo
Regulamento do curso;

172

VII – Credenciar os Professores Orientadores;
VIII – Aprovar a prorrogação do prazo para defesa da Dissertação, Projeto, Protótipo;
IX – Deliberar sobre modificação da estrutura curricular ou do Regulamento do curso;
X – Indicar Professor representante do Colegiado do curso no Conselho Superior.
Art. 7º - Compete ao Coordenador do curso:
I – Convocar e presidir as reuniões do Colegiado;
II – Elaborar o plano anual do Programa, a ser aprovado pelo Colegiado e zelar por sua
observância;
III – Coordenar as atividades acadêmicas e administrativas do curso;
IV – Propor a formação de Comissões para auxiliá-lo nas tarefas acadêmicoadministrativas, tais como, distribuição e gerenciamento de bolsas (Comissão de bolsas);
acompanhamento de desempenho discente, do tempo médio de titulação e do mapa de
distribuição de orientandos pelo corpo docente (Comissão acadêmica); planejamento financeiro e
acompanhamento de desembolso dos recursos Capes (Comissão de finanças); contatos externos,
convênios internacionais, etc (Comissão de assuntos internacionais); e outras que se fizerem
necessárias;
V – Propor projetos de interesse do Programa às agências de fomento;
VI – Promover, anualmente, a elaboração de relatórios, atendendo aos prazos do
calendário da FACULDADE DO FUTURO e das agências de fomento;
VII – Cumprir e fazer cumprir as decisões do Colegiado e do Conselho Superior.
Art. 8º - A Secretaria do curso é responsável pela realização das atividades de apoio
administrativo do Curso.
Dos coordenadores de núcleos e de linhas de pesquisa
Art. 9º - Os Coordenadores de núcleo de pesquisa serão eleitos, dentre os orientadores
integrantes do curso de mestrado.
Art. 10 - Os Coordenadores de núcleo de pesquisa serão responsáveis direto pelas
disciplinas que constitui o curso de mestrado e zelará pelo cumprimento das exigências e normas
vigentes.
Parágrafo único: Os Coordenadores de linhas de pesquisa, serão co-responsáveis,
juntamente com o Coordenador do curso na implementação das pesquisas das áreas de
concentração, na colaboração à elaboração dos projetos, protótipos etc. dos mestrandos, e, no
desenvolvimento dos projetos de interesse ao curso.
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Art. 11 - Cabe aos Coordenadores de núcleos, a elaboração de ementas de disciplinas,
substituir o orientador e, na falta dele, sugerir um nome; atualização das bibliografias
recomendadas pelos docentes, supervisionar as disciplinas concernentes ao núcleo, sugerir a
composição de bancas de qualificação e de relatório final.
CAPÍTULO III
DO CORPO DOCENTE
Art. 12 – O Corpo Docente do curso é constituído por professores e/ou pesquisadores,
portadores do título de Doutor ou Livre Docente, na área de abrangência do curso, distribuídos
nas seguintes categorias:
I – Permanente: Os docentes assim compreendidos pelo programa que atendam a todos
os seguintes pré-requisitos:
a) desenvolvam atividades de ensino na pós-graduação e/ou na graduação;
b) participem de projeto de pesquisa do curso;
c) orientem alunos de mestrado, sendo devidamente credenciados como
orientadores pela instância considerada competente pela instituição para esse fim;
II – Visitante: o docente ou pesquisador com vínculo funcional com outras instituições,
liberados das atividades correspondentes a esse vínculo, para colaborarem, por um período
contínuo de tempo e em regime de dedicação integral, em projeto de pesquisa e/ou atividades de
ensino no programa, permitindo-se que atuem como orientadores e em atividades de extensão.
III – Colaborador : demais membros do corpo docente do programa, que não atendam a
todos os requisitos para serem reconhecidos como docentes permanentes ou como visitantes,
mas que participem de forma sistemática do desenvolvimento de projetos de pesquisa ou
atividades de ensino ou extensão e/ou da orientação de estudantes, independentes do fato de
possuírem ou não vínculo com a instituição.
Art. 13 – Para o recredenciamento de um membro, no Corpo Docente, serão exigidos,
pelo menos, dois dos requisitos abaixo sendo o item I obrigatório:
I – a publicação ou aceitação de, pelo menos, um trabalho completo, em uma das áreas
de concentração do programa, em periódico com corpo editorial, nos últimos 36 (trinta e seis)
meses;
II – o docente deverá ter orientado, pelo menos, um aluno de iniciação científica nos
últimos 36 (trinta e seis) meses;
III – o docente deverá ter ministrado pelo menos 04 (quatro) créditos de disciplinas do
currículo do curso nos últimos 36 (trinta e seis) meses;
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Parágrafo Único – Caso o docente esteja ou tenha se afastado para programa de pósdoutorado nos últimos 36 meses, seu recredenciamento, no Corpo Docente, será automático,
desde que tenha atendido o ítem um (1) deste artigo.
Art. 14 – Poderá ser credenciado, excepcionalmente, professor ou pesquisador que,
embora não tendo o título de Doutor ou Livre Docente, seja considerado, pela comunidade
científica da área de conhecimento em que atua, como de notório saber.
Parágrafo Único – O credenciamento de que trata este artigo será feito pelo Diretor
Geral, por solicitação do Colegiado do curso.
Art. 15 – Os Professores Orientadores serão escolhidos entre os docentes doutores
credenciados no curso.
CAPÍTULO IV
Da estrutura acadêmica
Art. 16 - O Curso de Mestrado Profissional em Cuidado em Saúde: ambiente, ensino e
trabalho, está estruturado em disciplinas obrigatórias de núcleo comum, disciplinas obrigatórias de
linha e eletivas.
§ 1º As disciplinas obrigatórias são necessárias para o campo específico de conhecimento
e objetivo principal dos estudos e atividades de pesquisa do aluno;
§ 2º As disciplinas eletivas são complementares ao conhecimento dos alunos e são
relacionadas com as linhas de pesquisa;
Art. 17 - Poderão integrar as eletivas, as disciplinas de outros cursos de mestrados, desde
que haja o aval do orientador e do coordenador do curso e interesse na formação complementar
do aluno.
Parágrafo único: O número de créditos a serem aproveitados, não poderá ultrapassar a
um quinto (1/5) do total de créditos dispostos no Art. 14.
Art. 18 - O aluno, regularmente matriculado no Curso de Mestrado Profissional em
Cuidado em Saúde: ambiente, ensino e trabalho, deverá completar, no mínimo, 18 créditos de
disciplinas obrigatórias no próprio curso.
Art. 19 - O Curso de Mestrado Profissional em Cuidado em Saúde: ambiente, ensino e
trabalho será concluído em período de um (1) a, no máximo, dois(2) anos.
Art. 20 – As disciplinas obedecerão as seguintes características:
I – Serão ministradas na forma de aulas teóricas e/ou seminários, que poderão vir
acompanhadas de recursos eletrônicos e/ou outras estratégias, técnicas e didático-metodológicas;
II – Será atribuído um número de unidades de créditos, sendo que a unidade
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corresponde a 15 (quinze) horas de aulas teóricas.
Art. 21 - O número de vagas será estipulado pelo Colegiado do Curso, considerando a
disponibilidade de vagas dos orientadores.
§ 1º São alunos regulares Curso de Mestrado Profissional em Cuidado em Saúde:
ambiente, ensino e trabalho, aqueles candidatos aprovados e classificados, de acordo com o
número de vagas publicadas no Edital e, que cumprirem todas as exigências protocolares
(acadêmico, financeiro e administrativos) para o ingresso.
§ 2º São alunos especiais, sem vínculo com o curso aqueles aceitos pelo Colegiado, para
cursar disciplinas e cumprirem as normas regimentais e regulamentares. O número de vagas, não
poderá exceder a vinte por cento (20%) dos alunos matriculados na disciplina. Aquele que cumprir
a carga horária mínima exigida e aos requisitos da avaliação, receberá o certificado concernente à
atividade desenvolvida.
Art. 22 - Os candidatos ao curso deverão apresentar, para fins de inscrição no processo
de seleção:
I – formulário de inscrição (modelo próprio), devidamente preenchido, acompanhado de
02 (duas) fotografias 3x4 cm recentes;
II – cópia autenticada de prova de Conclusão de Graduação;
III – cópia autenticada do Histórico Escolar da Graduação;
IV – curriculum vitae com cópia da documentação comprobatória;
V – declaração de empresa ou órgão público convenente com a Universidade indicando o
candidato, se for o caso;
VI – cópia autenticada da carteira de identidade ou do passaporte para brasileiros e
estrangeiros, respectivamente;
VII – cópia autenticada do CPF;
VIII – prova de estar quite com suas obrigações militares e eleitorais, no caso de
candidato brasileiro;
IX – duas cartas de referência de professores da instituição onde se graduou, de onde
procede ou de instituição reconhecida pelo MEC no caso de docentes de IES;
X – Recibo de pagamento da taxa de inscrição, quando for o caso.
§ 1º - A seleção para o curso estará a cargo de uma Comissão de Seleção, indicada pela
Coordenação e aprovada pelo Colegiado do Programa, devendo ser composta de, no mínimo, 03
(três) membros do corpo docente, sendo o processo cumulativamente eliminatório e classificatório.
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§ 2º - O candidato que não possuir diploma ou documento equivalente de conclusão de
curso de nível superior poderá inscrever-se, condicionalmente, desde que apresente documento
da instituição de ensino atestando que poderá concluí-lo antes da data fixada para a matrícula.
§ 3º – O Coordenador do Programa deferirá o pedido de inscrição à vista da regularidade
da documentação apresentada, afixando os resultados na data estipulada no Edital do processo
seletivo e enviando telegramas aos interessados.
§ 4º – Da decisão do Coordenador do curso caberá recurso à Comissão do processo
seletivo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sem efeito suspensivo.
CAPÍTULO V
Da matrícula
Art. 23 Terá direito à matrícula o candidato aprovado no processo de seleção e
classificado dentro do número de vagas oferecidas.
Parágrafo único: O candidato aprovado para cursar o Mestrado que, no ato de inscrição,
não tiver concluído a Graduação, deverá, no momento da matrícula, apresentar comprovante de
conclusão do curso de Graduação.
Art. 24 - Antes do início de cada período letivo, será afixado o Calendário Escolar, no qual
constará o prazo de matrícula em disciplinas, junto à Coordenação do curso.
Art. 25 - Os candidatos classificados no processo seletivo deverão efetuar sua matrícula
prévia na secretaria do programa, dentro dos prazos fixados no Edital, recebendo um número de
inscrição que o qualificará como aluno regular no curso.
§ 1º – A não efetivação da matrícula prévia no prazo fixado implica na desistência do
candidato em matricular-se no curso; quando então será convocado o próximo candidato da lista
de classificação.
§ 2º – Para a matrícula de que trata o caput deste artigo, os alunos deverão comprovar o
pagamento da taxa de matrícula.
§ 3º – Os candidatos estrangeiros selecionados, deverão, no ato da primeira matrícula
em disciplinas, apresentar a cópia autenticada do Registro Geral e do CPF.
Art. 26 - Cada aluno terá um Orientador, designado pela Coordenação dentre os membros
do corpo docente, que o assistirá no ato da matrícula em disciplinas, na organização do programa
de estudos, no acompanhamento de seu desempenho escolar e na orientação do Trabalho Final.
§ 1º – A designação do orientador far-se-á antes da matrícula em disciplinas do primeiro
período letivo do aluno.
§ 2º – O aluno poderá mudar de orientador desde que não tenha ultrapassado 3/4 do
tempo máximo de duração do curso, devendo a mudança ser aprovada pelo Colegiado do curso.
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Do trancamento e cancelamento de matrícula
Art. 27 - Será permitido o trancamento de matrícula em uma ou mais disciplinas desde
que ainda não se tenha realizado 30% (trinta por cento) do conteúdo programático previsto para a
disciplina, salvo casos especiais, a critério do Colegiado do Programa.
§ 1º – O pedido de trancamento de matrícula em uma ou mais disciplinas constará de
requerimento do aluno ao Coordenador do Programa, instruído com comprovante de pagamento
da respectiva taxa, quando for o caso, e parecer do orientador.
§ 2º – Não constará do histórico escolar do aluno referência a trancamento de matrícula.
§ 3º – É vedado o trancamento da mesma disciplina mais de 01 (uma) vez, salvo casos
excepcionais, a critério do Colegiado do Programa.
§ 4º – Não será permitido o trancamento de matrícula prévia, salvo nos casos previstos
em legislação específica.
§ 5º - Para o trancamento de matrícula o aluno deverá estar quite com as obrigações
acadêmicas e financeiras.
Art. 28 - O trancamento de matrícula em todo o conjunto de disciplinas corresponderá à
interrupção de estudos, que poderá ser concedida, por solicitação do aluno, a critério do
Colegiado do curso, ouvido previamente o Orientador.
§ 1º – O prazo máximo de interrupção de estudos de que trata o caput deste Artigo é de
02 (dois) períodos letivos, não se computando no tempo de integralização do curso.
§ 2º – A solicitação de interrupção de estudos deverá ser encaminhada dentro do
período divulgado pela secretaria, de acordo com o calendário escolar praticado pelo curso.
§ 3º – A interrupção de estudos de que trata o caput deste Artigo implicará na perda da
bolsa, se esta é de responsabilidade da Coordenação.
§ 4º - O Trancamento de matricula em todo o conjunto de disciplinas deverá ser,
obrigatoriamente, mencionado no Histórico Escolar do aluno com a menção “Interrupção
de Estudos”.
Art.29 - Admitir-se-á cancelamento de matrícula em qualquer tempo, por solicitação do
aluno, correspondendo à sua desvinculação do programa.
Art. 30 - Será obrigatória a freqüência dos alunos a, pelo menos, setenta e cinco por cento
(75%) das atividades programadas.
Art. 31 - Após cursar o primeiro semestre, poderá ser concedida suspensão de matrícula
no curso, por prazo não superior a cem (100) dias corridos, ao aluno que a requeira de forma
documentada, por motivo que o impeça de dar continuidade ao Curso, com justificativa
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circunstanciada do orientador, ouvido o Colegiado do curso e aprovada pelo Conselho Superior.
Parágrafo único - A suspensão de matrícula implicará na interrupção, pelo tempo que
durar, da contagem de prazos para integralização de créditos.
Art. 32 - Em casos excepcionais, por motivo de força maior e a critério do Colegiado do
curso, poderá ser concedido um segundo período de suspensão de matrícula por, no máximo,
mais cinqüenta (50) dias corridos, desde que aprovado pelo Conselho Superior, à vista de
requerimento documentado e justificativa circunstanciada.
Art. 33 – Do prontuário do aluno deverão constar:
I - o resultado da prova de seleção;
II - a anuência formal do orientador;
III - a transferência de orientador, se houver;
IV - créditos e conceitos obtidos em disciplinas e outras atividades;
V – demais documentos exigidos pelo curso.
Art. 34 - Do histórico escolar do aluno deverão constar as anotações seguintes:
I - disciplinas cursadas e atividades realizadas, no próprio curso ou em outro, anteriormente à
matrícula inicial;
II - disciplinas cursadas e atividades realizadas no curso, após o ingresso;
III - disciplinas cursadas e atividades realizadas em outro curso, após o ingresso;
IV - resultado da prova de proficiência em idioma estrangeiro;
V - data e conceito obtido no Exame Geral de Qualificação;
VI - conceito relativo à apresentação do trabalho de Mestrado, seguido da data do evento.
Parágrafo único - Dos registros deverão constar: carga horária, número de créditos e conceito.
Art. 35 - Poderá ocorrer a transferência de alunos regulares de Programas de Pósgraduação de áreas afins para curso.
§1º - A transferência de que trata este artigo somente será considerada nos casos em que
o candidato comprovar as seguintes condições mínimas:
ser aluno regular de Programa/curso reconhecido pelo MEC, em curso de mesmo nível de
ensino;
ser formalmente aceito por orientador credenciado no curso.
§2º - O candidato cuja transferência for aceita deverá cumprir, no curso, as seguintes
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exigências:
cumprir, pelo menos cinqüenta por cento (50%) dos créditos, em disciplinas e/ou
atividades complementares exigidos no curso correspondente;
submeter-se ao Exame de Qualificação.
§3º - Para efeito de contagem de prazos, o aluno transferido terá descontado, do tempo
total regulamentar do curso, o período em que foi aluno regular no Programa/curso de origem,
observadas as disposições do Art. 24 deste Regulamento.
§4º - Os pedidos de transferência deverão ser instruídos com a seguinte documentação:
1. requerimento à Coordenação solicitando a transferência;
2. justificativa detalhada para o pedido de transferência;
3. carta de aceitação do orientador;
4. histórico escolar original do Programa/curso de origem;
5. outros documentos a critério do Programa/curso.
§5º - Caberá ao Coordenador do curso analisar as solicitações de transferências, que
serão homologadas pelo Colegiado de curso e ciência do Conselho Superior.
Do aproveitamento
Art.36 - O ano letivo do curso será dividido em dois períodos letivos.
§1º - O regime de matrícula é semestral.
§2º - As disciplinas poderão ser oferecidas sob forma concentrada, para atender às
necessidades discentes ou para aproveitar a presença de professores, nacionais ou estrangeiros,
em visita à FACULDADE DO FUTURO.
§3º - O primeiro dia letivo do calendário oficial do programa será considerado como
referência para a contagem de todos os prazos relativos à Pós-graduação para os candidatos
ingressantes no ano correspondente.
Art.37 - A avaliação do desempenho do aluno nas disciplinas e outras atividades
expressar-se-á de acordo com os seguintes conceitos:
I - A - excelente;
II - B - bom;
III - C - regular;
IV - D – reprovado;
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V - I - incompleto;
VI - T- transferência.
§1º - Os conceitos A, B e C dão direito aos créditos da respectiva disciplina.
§2º - O conceito I indica situação provisória de aluno que, tendo deixado, por motivo justo,
de completar uma parcela dos trabalhos exigidos, fará jus ao conceito definitivo e aos créditos
uma vez que complete a tarefa, em prazo estipulado pelo professor responsável pela disciplina ou
atividade, com anuência do Conselho.
§3º - O conceito T indica transferência de créditos obtidos pelo aluno fora do Programa.
Art. 38 - Tendo completado os créditos em disciplinas, sendo considerado proficiente em
idioma estrangeiro e antes da apresentação do trabalho equivalente à dissertação, o aluno deverá
submeter-se ao Exame de Qualificação.
Art. 39 - Para o Exame de qualificação, o aluno deverá ter concluído todos os créditos em
disciplinas.
§1º Com o aval do orientador, deverá apresentar cinco (5) cópias do relatório final
(projeto, protótipo, etc.), no mínimo quinze (15) dias antes do Exame, bem como os docentes
integrantes da banca de qualificação:
- Orientador (presidente);
- Primeiro examinador (docente, doutor, externo ao curso, credenciado);
- Segundo examinador ( docente orientador do curso);
- Dois suplentes (um externo, credenciado e outro do curso).
§2º Apresentar o paper relativo ao estudo desenvolvido.
Art. 40 - Será eliminado do curso o aluno que infringir as normas previstas no Regimento
e neste Regulamento.
Art. 41 - O desligamento do curso será analisado pelo Coordenador e homologado pelo
Colegiado.
§1º - O aluno desligado do Programa, por qualquer motivo, poderá reingressar,
submetendo-se ao processo seletivo vigente.
§2º - O aproveitamento das atividades anteriormente realizadas pelo aluno dependerá do
julgamento de mérito pelo Colegiado do curso, deduzido o tempo nelas utilizado.
Da dissertação e do trabalho equivalente
Art. 42 - Para a obtenção do título de Mestre serão exigidas a conclusão com aprovação
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em todas as disciplinas, a apresentação do projeto, protótipo ou trabalho equivalente, com a
aprovação pela Comissão Examinadora.
Art. 43 - A dissertação, ou trabalho equivalente, será apresentado pelo candidato perante
uma Comissão Examinadora, que o argüirá em sessão pública.
Art. 44 – A Comissão Examinadora, de que trata o artigo anterior, será composta por três
membros titulares, indicados pelo orientador e aprovados pelo Colegiado, sendo o orientador
membro nato e presidente.
§1º - No impedimento do orientador, assumirá a presidência da Comissão Examinadora, o
membro com titulação maior obtida há mais tempo.
§2º - Dentre seus titulares, a Comissão deverá ter, pelo menos, um membro não
pertencente ao corpo docente e de orientadores do Programa;
§3º - Deverão constar da Comissão Examinadora dois suplentes, um dos quais não
pertencente ao corpo docente e de orientadores do Programa.
§4º - Todos os membros da Comissão Examinadora deverão ter, no mínimo, o título de
Doutor.
Art. 45 - No julgamento da dissertação, ou trabalho equivalente, será atribuído um
conceito:- aprovado ou reprovado, lavrado em ata, prevalecendo a avaliação de, no mínimo, dois
examinadores.
Parágrafo único - Cada examinador deverá emitir parecer circunstanciado sobre a
aprovação ou não do candidato.
Art. 46 - Ao aluno que cumprir todas as exigências regulamentares estabelecidas para o
Mestrado será conferido o título de Mestre.
CAPÍTULO VI
Da Comissão de Avaliação e das Bolsas
Art. 47 - Será constituída uma Comissão de Avaliação e Bolsas, composta de 03 (três)
docentes designados pelo Colegiado do curso, mais um representante discente.
§ 1º – Compete à Comissão de Avaliação e Bolsas decidir sobre a concessão,
renovação, prorrogação, suspensão de bolsas e desligamento de alunos, com base no rendimento
de cada estudante, obedecendo a critérios definidos pelo Colegiado do Programa.
§ 2º – A Comissão de Avaliação e Bolsas reunir-se-á, ordinariamente, pelo menos duas
vezes por ano, e, extraordinariamente, quando solicitada por algum membro do corpo docente.
§ 3º – Os membros da Comissão de Avaliação e Bolsas terão mandato de vinte e quatro
(24) meses, podendo haver apenas uma prorrogação.
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§ 4º – Da decisão da Comissão de Avaliação e Bolsas caberá recurso ao Colegiado do
curso, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a partir da data de divulgação das deliberações pela
Coordenação.
CAPÍTULO VII
Das Disposições Transitórias
Art. 48 – Os casos omissos serão decididos pelo Colegiado do Programa.
Art. 49 – O presente Regulamento entra em vigor na data da sua publicação.
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Anexo XVIII
PLANO DE CAPACITAÇÃO DOCENTE DA FACULDADE DO FUTURO
PLANO DE CAPACITAÇÃO DOCENTE
CAPÍTULO I
DA CAPACITAÇÃO DOCENTE
Art. 1º. O Plano de Capacitação Docente tem por objetivo promover e sustentar o padrão de
qualidade das funções de ensino, pesquisa e/ou extensão da Faculdade do Futuro.
Art. 2º. A Faculdade do Futuro, anualmente, aprovará as ações e metas do Plano de Capacitação
Docente para o ano letivo seguinte, bem como sua articulação com os planos similares de
instituições congêneres e de organismos de financiamento da pós-graduação e da pesquisa.
CAPÍTULO II
DAS MODALIDADES DE INCENTIVOS
Art. 3º. A capacitação docente compreende as seguintes modalidades de incentivos:
I – bolsa-auxílio para participação em cursos de pós-graduação lato e stricto sensu;
II – auxílio-financeiro para participação em eventos;
III – apoio à produção científica, técnica, pedagógica e cultural;
IV – apoio à divulgação e publicação de teses, dissertações, monografias e/ou outros trabalhos
acadêmicos;
V – oferta de cursos de formação e atualização pedagógica.
Parágrafo Único. A concessão destes incentivos fica condicionada à disponibilidade de recursos
financeiros da Mantenedora.
CAPÍTULO III
DOS PRÉ-REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DOS INCENTIVOS
Art. 4º. O pedido de concessão dos incentivos previstos no art. 3º deste Plano de Capacitação
Docente será feito pelo professor interessado mediante preenchimento de formulário específico,
de acordo com o incentivo pleiteado, junto à Diretoria.
Parágrafo Único. É obrigatório o encaminhamento das solicitações de licença para capacitação de
docentes pela Instituição de Ensino Superior ao Colegiado de Curso.
Art. 5º. Constituem pré-requisitos ao pedido de concessão dos incentivos:
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I – ter, no mínimo, 02 (dois) anos de efetivo exercício na Faculdade do Futuro;
II – estar em dia, de forma integral, com todas as obrigações acadêmico-administrativas;
III – não estar sob ação de inquérito administrativo, com ou sem efeito suspensivo.
CAPÍTULO IV
DA TRAMITAÇÃO DOS PEDIDOS DE INCENTIVOS
Art. 6º. Cabe à Diretoria da Faculdade do Futuro decidir quanto ao pedido de concessão dos
incentivos.
Art. 7º. São critérios relevantes para análise dos pedidos de concessão de incentivos:
I – disponibilidade de recursos financeiros;
II – necessidades institucionais em áreas prioritárias;
III – parecer do Coordenador de Curso a que o professor estiver vinculado;
IV – potencial demonstrado nos anos de atividades na Faculdade do Futuro.
Art. 8º. A tramitação do pedido de incentivo completa-se com a aprovação do Conselho Superior.
CAPÍTULO V
DO ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO
Art. 9º. Cabe à Diretoria acompanhar as atividades desenvolvidas pelos professores contemplados
com os incentivos previstos neste Plano de Capacitação Docente.
Art. 10. O professor contemplado com qualquer um dos incentivos previstos neste Plano de
Capacitação Docente obriga-se a apresentar relatórios semestrais, de acordo com normas
estabelecidas pelo Conselho Superior.
Art. 11. O professor contemplado com o incentivo previsto no inciso I do art. 3º deste Plano de
Capacitação Docente deve assumir o compromisso de permanência na Coordenadoria de Curso
após a conclusão do curso, por tempo igual ou superior ao do período de gozo dos benefícios
previstos, sob pena de ressarcimento à Faculdade do Futuro dos valores percebidos no período
do curso.
Art. 12. O professor contemplado com o incentivo previsto no inciso II do art. 3º deste Plano de
Capacitação Docente deve socializar os benefícios decorrentes de sua participação com os
colegas da Instituição, por meio de palestra ou outro meio pertinente.
Art. 13. A Diretoria deverá elaborar relatórios periódicos sobre as atividades desenvolvidas pelos
professores contemplados com os incentivos previstos Plano de Capacitação Docente, para fins
de avaliação do Conselho Superior.
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CAPÍTULO VI
DO FINANCIAMENTO
Art. 13. Os incentivos previstos neste Plano de Capacitação Docente serão financiados com
recursos da Mantenedora e/ou com recursos alocados por terceiros.
Art. 14. Para cada ano civil o Conselho Superior fixará um percentual da receita da Faculdade do
Futuro para investimento na capacitação docente.
CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 15. Os casos omissos e/ou de interpretação duvidosa serão resolvidos pelo Conselho
Superior da Faculdade do Futuro.
Art. 16. O presente Plano de Capacitação Docente entrará em vigor nesta data, revogadas as
disposições em contrário.
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Anexo X IX
PLANO DE CARREIRA DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
A Diretoria da Sociedade de Educação de Manhuaçu Ltda. no uso de suas atribuições
estatutárias, RESOLVE aprovar o seguinte Plano de Carreira do Corpo Técnico-Administrativo a
ser implantado em suas unidades de ensino superior:
CAPITULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º. O presente Plano de Carreira do Corpo Técnico-Administrativo disciplina a carreira do
corpo técnico-administrativo na Sociedade de Educação Superior de Manhuaçu Ltda., regula o
provimento de suas funções e empregos, estabelece direitos e vantagens e define os respectivos
deveres e responsabilidades.
Art. 2º. O Plano de Carreira do Corpo Técnico-Administrativo tem como princípios básicos:
I – valorização da qualificação decorrente de cursos de formação;
II – paridade de remuneração para os funcionários integrantes da carreira, com qualificação
análoga;
III – progressão na carreira, mediante promoção.
CAPITULO II
DA CARREIRA DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
Seção I – Da Organização da Carreira
Art. 3º. O Plano de Carreira do Corpo Técnico-Administrativo é estruturado em 05 (cinco) classes,
identificadas de A a E, subdivididas em cargos com suas respectivas funções e níveis, conforme o
Plano de Cargos, Funções e Salários.
Art. 4º. O Plano de Cargos, Funções e Salários é composto pela descrição de cargos, tabela,
salarial, manual de recrutamento e seleção, manual de orientação, manual de avaliação de
desempenho, plano de benefícios, normas de enquadramento e código de ética.
Art. 5º. Entende-se por cargos o conjunto de funções integrantes da carreira na Instituição de
Ensino Superior.
Art. 6º. Entende-se por funções o conjunto de atividades desenvolvidas pelo funcionário da
Instituição de Ensino Superior.
Art. 7º. Entende-se por nível a subdivisão de cada classe posições numeradas de 0 (zero) a 10
(dez).
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Art. 8º. Entende-se por valor de nível o valor salarial de cada nível, em ordem crescente.
Seção II – Do Ingresso na Carreira do Corpo Técnico-Administrativo / Provimento de Vagas
Art. 9º. O provimento de vagas dos cargos do corpo técnico-administrativo dá-se por:
I – Admissão;
II – Enquadramento;
III – Promoção;
IV – Designação.
Art. 10. O processo seletivo atende normas formuladas pelo Setor de Recursos Humanos.
Parágrafo Único. No processo de preenchimento de vagas é dada preferência aos candidatos que
sejam funcionários da própria Instituição de Ensino Superior.
Art. 11. A admissão é feita mediante contrato por período experimental de até 90 dias.
Parágrafo Único. Os funcionários admitidos são enquadrados no nível 0 (zero) da respectiva
classe.
Art. 12. Após sua aprovação no processo seletivo o candidato é admitido por ato do Diretor.
Parágrafo Único. O processo de demissão, exceto a voluntária, do integrante do corpo técnicoadministrativo, é um ato do Diretor.
Art. 13. Em caráter especial, o Diretor pode contratar profissionais, não integrantes do corpo
técnico-administrativo, por prazo determinado para a execução de tarefas específicas.
Parágrafo Único. A estes profissionais não se aplica este Plano de Carreira do Corpo TécnicoAdministrativo.
Art. 14. Enquadramento é o processo de compatibilização das tarefas efetivamente executadas
pelo funcionário, com o elenco de cargos previstos no Plano de Cargos, Funções e Salários.
Art. 15. O processo de enquadramento dos funcionários é desenvolvido por um Grupo de
Trabalho, nomeado e presidido pelo Diretor da Instituição de Ensino Superior.
§1º. Todo enquadramento salarial está sujeito à aprovação do Diretor.
§2º. Os funcionários que não se enquadrarem nos requisitos do plano, tem prazo de 03 (três) anos
para a sua adaptação, permanecendo durante este período na situação atual.
Art. 16. Na conclusão dos trabalhos será divulgado o posicionamento final de cada funcionário,
estabelecendo o prazo de até 10 dias para qualquer tipo de recurso, visando da revisão de
enquadramento.
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Parágrafo Único. O funcionário, respeitado o prazo estabelecido, encaminha ao Setor de Recursos
Humanos, através da chefia imediata, o processo de revisão, Justificando os motivos.
Art. 17. Promoção é o ato mediante o qual o integrante do corpo técnico-administrativo, ascende
de uma classe ou de um nível para outro, conforme especificações abaixo:
I – Promoção Funcional – é a passagem do funcionário de uma classe ou de um nível para outro,
mudando de cargo e salário;
II – Promoção Salarial – é a passagem do funcionário de um cargo para outro sem mudar de
salário.
Art. 18. Nenhuma promoção funcional, promoção salarial ou transferência pode ser efetivada sem
a respectiva autorização do Diretor da Instituição de Ensino Superior.
Art. 19. Na promoção salarial o funcionário é posicionado no nível salarial imediatamente superior.
Art. 20. Na promoção funcional o funcionário é posicionado no valor de nível imediatamente
superior da nova classe.
§1º. Promoção funcional (por mudança de classe) pode ser efetivada a qualquer momento, e não
prejudica a contagem de tempo de serviço, para fins de promoção salarial por antiguidade.
§2º. Nenhum funcionário pode ser promovido em prazo inferior a 06 (seis) meses da data de
admissão.
Art. 21. As promoções por mérito são analisadas com intervalo mínimo de 24 meses e precedidas
da avaliação.
Art. 22. As promoções salariais por tempo de serviço são feitas conforme critérios abaixo:
I – de 04 (quatro) em 04 (quatro) anos o funcionário tem direito a promoções por tempo de serviço;
II – após receber 02 (duas) promoções salariais por tempo de serviço, é necessário que tenha 1
(uma) promoção por mérito para recomeçar a contagem de tempo de serviço para efeitos de
promoção.
Parágrafo Único. O aumento previsto a título de promoção salarial, é de 01 (um) nível.
Art. 23. Designação é o ato de provimento de cargos de chefia por integrantes do corpo técnicoadministrativo, preenchido de maneira transitória.
Art. 24. Entende-se por chefia os cargos existentes na Instituição de Ensino Superior, conforme
especificações abaixo:
I – Cargos de Confiança – são cargos de confiança aqueles que têm como característica o
envolvimento com direção assessoramento superior, ocupados por chefes de coordenadoria ou
assessores especiais;
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II – Chefias de Setores – são cargos com responsabilidades definidas sobre os resultados,
ocupados por chefes ou encarregados de setores.
Art. 25. O ocupante do cargo de chefia é designado pelo Diretor.
Art. 26. A destituição do cargo de chefia implica na perda da gratificação correspondente.
Art. 27. A substituição do funcionário afastado ou impedido temporariamente é determinada pelo
Diretor da Instituição de Ensino Superior.
Art. 28. O início das atividades do funcionário depende do exame prévio da documentação e do
atendimento das exigências legais junto ao Setor de Recursos Humanos.
Art. 29. O Setor de Recursos Humanos deve promover a integração do novo funcionário na
Instituição de Ensino Superior.
Seção III – Do Regime de Trabalho
Art. 30. O regime de trabalho é o da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), bem como das
normas emanadas do Regimento da Instituição de Ensino Superior.
Art. 31. A jornada normal de trabalho é a legal para cada categoria profissional.
§1º. A Instituição de Ensino Superior pode contratar funcionários para jornada de trabalho inferior,
sendo o salário calculado proporcionalmente à jornada normal de trabalho.
§2º. Pode haver acordo entre a Instituição de Ensino Superior e o corpo técnico-administrativo
para compensação da jornada de trabalho.
Art. 32. A freqüência dos funcionários ao trabalho é apurada à vista do registro de ponto, efetuado
no início e final de cada período da jornada de trabalho.
§1º. Somente os ocupantes de cargos de confiança são isentos o registro de ponto.
§2º. As anormalidades no registro de ponto são comunicadas pelo próprio funcionário ao Setor de
Recursos Humanos.
§3º. O registro de ponto alheio é considerado falta grave.
§4º. O funcionário identifica-se, durante a jornada de trabalho, usando o crachá fornecido pela
Instituição de Ensino Superior.
Art. 33. Da remuneração do funcionário são descontadas as importâncias correspondentes às
faltas e as impontualidades sem prejuízo da ação disciplinar cabível.
Art. 34. As faltas e as impontualidades são computadas para efeitos de avaliações.
Art. 35. As férias são concedidas de acordo com as disposições legais.
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Parágrafo Único. As férias são gozadas individual ou coletivamente, seguem a escala organizada
pelo Setor de Recursos Humanos, ouvidos a chefia imediata e o funcionário interessado.
Seção IV – Da Remuneração
Art. 36. A tabela salarial é composta de classes, cargos, funções, níveis e valores de níveis.
§1º. A tabela salarial é corrigida por instrumento legal ou espontaneamente, por decisão da
Instituição de Ensino Superior.
§2º. Compete ao Diretor da Instituição de Ensino Superior, deliberar sobre as decisões referentes
a tabela salarial.
Art. 37. O nível 0 (zero) de cada classe representa 90% do valor do nível 1 (um) da respectiva
classe, respeitando o salário mínimo vigente.
Art. 38. Após 90 dias de efetivo exercício na função, o funcionário passa automaticamente para o
nível 1 (um) da respectiva classe.
Art. 39. Os salários e as gratificações de chefia são apresentados em tabela própria.
Art. 40. Entende-se por remuneração ou salário o total efetivamente pago aos funcionários e que
pode ser constituído das seguintes parcelas;
I – Salário Base;
II – Adicionais;
III – Vantagens;
IV – Gratificação por chefia.
Art. 41. Entende-se por salário base o valor pago a título de contra prestação de serviços, sem
adicionais, gratificação por chefia ou vantagens.
Art. 42. Entende-se por adicionais os valores extra salariais pagos pela Instituição de Ensino
Superior a seus funcionários, cumprindo exigências legais.
Parágrafo Único. Os adicionais classificam-se em diretos, indiretos e antecipados.
I – Adicionais diretos – são pagos pela Instituição de Ensino Superior, através da folha de
pagamento, gerando encargos sociais; compreendem: décimo terceiro salário, férias, horas extras,
auxílio doença (primeiros 15 dias) e adicional de periculosidades, insalubridade e noturno, e outros
decorrentes de lei;
II – Adicionais indiretos – O funcionário da Instituição de Ensino Superior faz jus a adicionais, que
devem ser requeridos diretamente junto aos órgãos responsáveis; compreendem: aposentadoria,
seguro de acidente do trabalho, auxílio funeral, auxílio doença (após 15 dias de afastamento) Pis,
e outros decorrentes de lei;
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III – Adicionais antecipados – Os adicionais antecipados são os pagos pela Instituição de Ensino
Superior posteriormente descontados nos recolhimentos sociais; compreendem: salário
maternidade, salário família, auxílio natalidade de outros decorrentes de lei.
Art. 43. Entende-se por vantagens as parcelas concedidas por liberalidade da Instituição de
Ensino Superior ou por exigências legais.
Parágrafo Único. Existem dois tipos de vantagens: vantagem espontânea e vantagem legal.
I – Vantagem espontânea – Parcela paga por liberalidade da Instituição de Ensino Superior sem
conotação de habitualidade, chamada gratificação eventual.
II – Vantagem legal – É a parcela paga pela Instituição de Ensino Superior, chamada gratificação
por tempo de serviço, decorrente de dissídio, convenção acordo coletivo ou por direito adquirido.
Art. 44. Entende-se por gratificação de chefia, a parcela paga ao funcionário designado, enquanto
no exercício do cargo.
CAPÍTULO III
DOS BENEFÍCIOS
Art. 45. Entende-se por benefícios, as concessões oferecidas em forma de serviços ou facilidade
se que não constituem salário.
Art. 46. Os benefícios classificam-se em espontâneos, legais e antecipados.
I – Benefícios espontâneos – que visam prover o funcionário e/ou seus dependentes de condições
de segurança, previdência, lazer, higiene, facilidade e utilidades para melhorar sua qualidade de
vida; são eles: lanches, empréstimos, assistência médico-odontológica, assistência psicológica e
jurídica, serviço social, bolsas de estudo, quadras de esportes, refeitório, estacionamento, agência
bancária no local de trabalho e outros;
II – Benefícios antecipados – que visam facilitar ao funcionário o uso de planos particulares de
saúde, meios de transporte, e outros, pagando a fatura e descontado posteriormente na folha de
pagamento; são eles: seguro saúde, vale transporte (parte do funcionário) associação dos
funcionários e outros;
III – Benefícios legais – que são oferecidos pela Instituição de Ensino Superior para atender
exigências legais tais como creche e vale transporte (parte do funcionário).
CAPITULO IV
DO CÓDIGO DE ÉTICA E DO REGIME DISCIPLINAR
Seção I – Dos Direitos
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Art. 47. São direitos dos integrantes do corpo técnico-administrativo, os previstos em lei, bem
como os emanados dos estatutos, regimentos e outras fontes normativas de Instituição de Ensino
Superior.
Seção II – Dos Deveres
Art. 48. São deveres do corpo técnico-administrativo:
I – respeitar os princípios e valores da Instituição, bem como zelar pelo bom nome da mesma;
II – observar os princípios éticos no desempenho de suas funções e nas relações com os
membros do corpo docente, discente, técnico-administrativo e com terceiros;
III – responder pela ordem pelo uso do material e pela sua conservação, no local de trabalho;
IV – comparecer as reuniões dos colegiados dos quais seja membro;
V – cumprir e fazer cumprir quaisquer outras obrigações previstas neste Plano de Carreira do
Corpo Técnico-Administrativo ou derivada de atos normativos ou inerentes a sua função.
Art. 49. Os deveres do corpo técnico-administrativo estão detalhados em manual próprio.
Seção III – Das Transgressões Disciplinares e das Penalidades
Art. 50. O regime disciplinar está baseado no código de ética da Instituição de Ensino Superior.
Art. 51. Constitui transgressão disciplinar o não cumprimento dos deveres previstos na CLT, neste
Plano de Carreira do Corpo Técnico-Administrativo e em atos normativos complementares.
Art. 52. Aos funcionários que incorrerem em transgressões disciplinares são aplicadas, segundo a
natureza e a gravidade da falta, as seguintes penalidades:
I – advertência;
II – suspensão;
III – demissão.
§1º. As penalidades são elaboradas por escrito, pelo Setor de Recursos Humanos e aplicadas, na
hipótese do inciso I pela chefia imediata, incisos II e III pelo Diretor.
§2º. As advertências e suspensões são anotadas na ficha funcional do funcionário.
Art. 53. Nas hipóteses dos incisos I e II, ao funcionário é facultado o direito de recorrer, mediante
petição encaminhada por intermédio da chefia imediata ao Setor de Recursos Humanos.
§1º. O prazo para interposição do pedido de reconsideração ou de recurso é de 48 horas.
§2º. O Setor de Recursos Humanos emite parecer e encaminha ao Diretor para decisão.
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Art. 54. A demissão é comunicada pelo Setor de Recursos Humanos.
CAPITULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 55. É vedado atribuir-se ao funcionário funções ou serviços diferentes daqueles próprios de
seu cargo.
Parágrafo Único. Este artigo não se aplica aos casos de substituições eventuais e temporárias.
Art. 56. Os funcionários são responsáveis pelos valores e materiais exigentes nas respectivas
dependências de trabalho, conforme termo de responsabilidade emitido pelo patrimônio.
Parágrafo Único. O funcionário é responsável pelos danos ou estragos por ele causados, por dolo,
negligência ou imperícia ao patrimônio da Instituição de Ensino Superior, sendo os prejuízos,
decorrentes de seus atos ou omissões, descontados de seu salário.
Art. 57. O funcionário não pode trabalhar sob a direção imediata do cônjuge ou de parente até o
segundo grau.
Art. 58. Qualquer modificação neste Plano de Carreira do Corpo Técnico-Administrativo depende
de aprovação expressa do Conselho Diretor da Mantenedora, na forma de seus estatutos.
Art. 59. O presente Plano de Carreira do Corpo Técnico-Administrativo entra em vigor nesta data,
revogadas as disposições em contrário.
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Anexo XX
PLANO DE CAPACITAÇÃO DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
CAPÍTULO I
DA CAPACITAÇÃO DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
Art. 1º. O Plano de Capacitação do Corpo Técnico-Administrativo tem por objetivo promover e
sustentar o padrão de qualidade das funções de apoio técnico, administrativo e operacional da
Faculdade do Futuro.
Art. 2º. A Faculdade do Futuro, anualmente, aprovará as ações e metas do Plano de Capacitação
Docente para o ano letivo seguinte, bem como sua articulação com os planos similares de
instituições congêneres e de organismos de financiamento da pós-graduação e da pesquisa.
CAPÍTULO II
DAS MODALIDADES DE INCENTIVOS
Art. 3º. A capacitação docente compreende as seguintes modalidades de incentivos:
I – bolsa-auxílio para participação em cursos de pós-graduação lato e stricto sensu;
II – bolsa-auxílio para participação em cursos de graduação;
III – auxílio-financeiro para participação em eventos;
IV – apoio à produção científica, técnica, pedagógica e cultural;
V – apoio à divulgação e publicação de teses, dissertações, monografias e/ou outros trabalhos
acadêmicos;
VI – oferta de cursos de atualização e treinamento profissional.
Parágrafo Único. A concessão destes incentivos fica condicionada à disponibilidade de recursos
financeiros da Mantenedora.
CAPÍTULO III
DOS PRÉ-REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DOS INCENTIVOS
Art. 4º. O pedido de concessão dos incentivos previstos no art. 3º deste Plano de Capacitação do
Corpo Técnico-Administrativo será feito pelo funcionário interessado mediante preenchimento de
formulário específico, de acordo com o incentivo pleiteado, junto à Diretoria.
Parágrafo Único. É obrigatório o encaminhamento das solicitações de licença para capacitação de
funcionários pela Instituição de Ensino Superior à chefia imediata.
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Art. 5º. Constituem pré-requisitos ao pedido de concessão dos incentivos:
I – ter, no mínimo, 02 (dois) anos de efetivo exercício na Faculdade do Futuro;
II – estar em dia, de forma integral, com todas as obrigações acadêmico-administrativas;
III – não estar sob ação de inquérito administrativo, com ou sem efeito suspensivo.
CAPÍTULO IV
DA TRAMITAÇÃO DOS PEDIDOS DE INCENTIVOS
Art. 6º. Cabe à Diretoria da Faculdade do Futuro decidir quanto ao pedido de concessão dos
incentivos.
Art. 7º. São critérios relevantes para análise dos pedidos de concessão de incentivos:
I – disponibilidade de recursos financeiros;
II – necessidades institucionais em áreas prioritárias;
III – parecer da chefia imediata;
IV – potencial demonstrado nos anos de atividades na Faculdade do Futuro.
Art. 8º. A tramitação do pedido de incentivo completa-se com a aprovação do Conselho Superior.
CAPÍTULO V
DO ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO
Art. 9º. Cabe à Diretoria acompanhar as atividades desenvolvidas pelos funcionários
contemplados com os incentivos previstos neste Plano de Capacitação do Corpo TécnicoAdministrativo.
Art. 10. O funcionário contemplado com qualquer um dos incentivos previstos neste Plano de
Capacitação do Corpo Técnico-Administrativo obriga-se a apresentar relatórios semestrais, de
acordo com normas estabelecidas pelo Conselho Superior.
Art. 11. O funcionário contemplado com o incentivo previsto no inciso I do art. 3º deste Plano de
Capacitação do Corpo Técnico-Administrativo deve assumir o compromisso de permanência na
Faculdade do Futuro após a conclusão do curso, por tempo igual ou superior ao do período de
gozo dos benefícios previstos, sob pena de ressarcimento à Faculdade do Futuro dos valores
percebidos no período do curso.
Art. 12. O funcionário contemplado com o incentivo previsto no inciso III do art. 3º deste Plano de
Capacitação do Corpo Técnico-Administrativo deve socializar os benefícios decorrentes de sua
participação com os colegas da Instituição, por meio de palestra ou outro meio pertinente.
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Art. 13. A Diretoria deverá elaborar relatórios periódicos sobre as atividades desenvolvidas pelos
funcionários contemplados com os incentivos previstos Plano de Capacitação do Corpo TécnicoAdministrativo, para fins de avaliação do Conselho Superior.
CAPÍTULO VI
DO FINANCIAMENTO
Art. 13. Os incentivos previstos neste Plano de Capacitação do Corpo Técnico-Administrativo
serão financiados com recursos da Mantenedora e/ou com recursos alocados por terceiros.
Art. 14. Para cada ano civil o Conselho Superior fixará um percentual da receita da Faculdade do
Futuro para investimento na capacitação do corpo técnico-administrativo,
CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 15. Os casos omissos e/ou de interpretação duvidosa serão resolvidos pelo Conselho
Superior da Faculdade do Futuro.
Art. 16. O presente Plano de Capacitação do Corpo Técnico-Administrativo entrará em vigor nesta
data, revogadas as disposições em contrário.
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Anexo XXI
REGIMENTO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE
CAPÍTULO I
DAS CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º O presente Regimento disciplina as atribuições e o funcionamento do Núcleo Docente
Estruturante (NDE) dos Cursos de Graduação da Faculdade do Futuro.
Art. 2º O NDE é um órgão consultivo composto por, pelo menos, trinta por cento do corpo docente
do curso, com comprovada experiência e titulação em nível de pós-graduação stricto sensu,
contratados em regime de trabalho, que assegure preferencialmente dedicação plena ao curso,
responsável pela formulação do projeto pedagógico do curso, sua implementação e consolidação.
CAPÍTULO II
DA COMPOSIÇÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE
Art. 3º O Núcleo Docente Estruturante é constituído:
I – pelo Coordenador do Curso, seu presidente;
II – por, pelo menos, 30% (trinta por cento) dos docentes do curso.
§ 1º Nos cursos oferecidos nas modalidades bacharelado ou licenciatura, implantados de acordo
com o cronograma previsto no Plano de Desenvolvimento Institucional, os representantes do
Corpo Docente serão indicados pelo Colegiado do Curso para compor o NDE, dentre os docentes
selecionados para atuar nos dois ou nos três primeiros anos do curso, conforme o caso.
§ 2º Nos cursos superiores de tecnologia, implantados de acordo com o cronograma previsto no
Plano de Desenvolvimento Institucional, os representantes do Corpo Docente serão indicados pelo
Colegiado do Curso para compor o NDE, dentre os docentes selecionados para atuar no primeiro
ano do curso.
§ 3º Em projeto de autorização farão parte do NDE os docentes que tenham participado
plenamente da elaboração do Projeto Pedagógico do Curso e que têm clara responsabilidade com
a implantação do mesmo.
Art. 4º A indicação de docente membro do NDE é de responsabilidade do Colegiado de Curso,
observados seus títulos acadêmicos, didáticos e profissionais, e a experiência profissional
acadêmica e não acadêmica, de acordo com os seguintes critérios:
I – possuir titulação acadêmica obtida em programas de pós-graduação stricto sensu;
II – ter participado da elaboração do Projeto Pedagógico do Curso e ter disponibilidade para
participar de sua implantação;
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III – ter formação na área do curso;
IV – conceder dedicação preferencial ao curso;
V – possuir contratação em regime de trabalho parcial ou integral.
Parágrafo único. O docente poderá ser destituído de sua função a qualquer momento, por
iniciativa do coordenador do NDE, ouvido o Diretor da Faculdade do Futuro, devido ao
descumprimento de suas atribuições aqui estabelecidas, cabendo a nomeação imediata de um
substituto com igual titulação e regime de trabalho para o cumprimento do mandato.
Art. 6º A composição do NDE deverá garantir que:
I - pelo menos, 80% do NDE possuem titulação acadêmica obtida em programas de pósgraduação stricto sensu e, pelo menos, 80% com formação acadêmica na área do curso.
II – todos os docentes do NDE tenham previsão de contratação (nos casos de cursos a serem
autorizados) ou tenham contratação (nos casos dos cursos já implantados) em regime de tempo
parcial ou integral, sendo, pelo menos, 50% em tempo integral.
Art. 7º A Faculdade do Futuro possui compromisso com a permanência dos docentes do NDE até,
pelo menos, o reconhecimento do curso.
CAPÍTULO III
DAS ATRIBUIÇÕES DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE
Art. 8º São atribuições do Núcleo Docente Estruturante:
I - participar plenamente da elaboração do Projeto Pedagógico do Curso e de suas atualizações,
orientadas pela autoavaliação e pela legislação vigente;
II - manter atualizados e articulados os eixos de formação dos Projetos Pedagógicos dos cursos,
considerando a demanda de mercado, as diretrizes curriculares nacionais da área, as pautas do
ENADE, os objetivos do curso e o perfil dos egressos;
III - colaborar com a Comissão Própria de Avaliação na autoavaliação do curso;
IV - implantar o Projeto Pedagógico do Curso;
V – orientar e atender extraclasse aos discentes;
VI - orientar e atender aos docentes do curso;
VII - supervisionar e orientar os processos e resultados das avaliações de aprendizagem das
disciplinas do curso;
VIII - desempenhar um papel integrador e organizador dos trabalhos desenvolvidos pelos
docentes e discentes no Curso;
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IX - emitir relatórios bimestrais dirigidos ao colegiado do curso contemplando suas atividades,
recomendações e contribuições ao desenvolvimento e à consolidação do curso;
X - comparecer às reuniões do NDE;
XI - colaborar com os demais órgãos acadêmicos no âmbito de sua atuação.
CAPÍTULO IV
DO COORDENADOR DO NDE E DE SUAS ATRIBUIÇÕES
Art. 9º O NDE é dirigido pelo Coordenador de Curso, designado pelo Diretor, dentre os membros
do NDE, para mandato igual ao período de integralização curricular do curso, permitida a
recondução.
Parágrafo único. Em suas faltas ou impedimentos, o Coordenador do NDE será substituído por
membro do NDE com titulação máxima, docente de disciplinas profissionalizantes do curso,
designado pelo Diretor da Faculdade do Futuro.
Art. 10. O NDE reúne-se, ordinariamente, 1 (uma) vez por mês, e, extraordinariamente, por
convocação do seu Coordenador, ou por convocação de 2/3 (dois terços) de seus membros,
devendo constar da convocação a pauta dos assuntos e serem tratados.
Art. 11. As decisões do NDE serão adotadas por maioria simples de votos, com base no número
de presentes.
Art. 12. Compete ao Coordenador do NDE:
I – convocar e presidir as reuniões do NDE;
II – representar o NDE perante as autoridades e órgãos da Faculdade;
III – orientar, coordenar e supervisionar a elaboração do Projeto Pedagógico do Curso e de suas
atualizações, determinadas pela autoavaliação e pela legislação vigente;
IV – garantir a implantação do Projeto Pedagógico do Curso;
V – desempenhar um papel integrador, organizador e orientador dos trabalhos desenvolvidos pelo
NDE;
VI – exercer as demais atribuições previstas neste Regulamento e aquelas que lhe forem
atribuídas pelo Diretor da Faculdade do Futuro.

CAPÍTULO V
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DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 13. Os casos de natureza urgente ou que impliquem em matéria omissa ou duvidosa neste
Regimento serão resolvidos pelo Colegiado do Curso.
Art. 14. O presente Regimento entra em vigor após aprovação pelo Colegiado do Curso.
Manhuaçu/ novembro de 2008.
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