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1. CONTEXTUALIZAÇÃO DA IES 

 
1.1. Identificação da Instituição 

Instalada na cidade de Iporá no Estado de Goiás a FACULDADE DE IPORÁ- FAI é 

mantida pelo CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ EIRELI. – EPP uma pessoa 

jurídica de direito privado. 

1.2 Identificação da Mantenedora 

 

Razão Social: CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ EIRELI. – EPP 

Endereço: Rua Serra Cana Brava, 512, Jd. Novo Horizonte II, Iporá-GO, 

Telefone: (64) 3674-5181 

CNPJ: 05.137.878/0001-97 

Representante Legal: M.a Orlandina Ferreira Machado 

Diretor Geral: Dr. Raimundo Fonseca Pinheiro 

1.3. Identificação da instituição Mantida 

Nome: FACULDADE DE IPORÁ- FAI 

Endereço: Rua Serra Cana Brava, 512, Jd. Novo Horizonte II, Iporá-GO, 

Telefone: (64) 3674-5181 

 
 

2   Histórico Institucional 

 
No início do sec. XXI, Iporá que contava com apenas uma unidade de ensino superior 

ofertando exclusivamente cursos de licenciatura. Detectando assim a carência de profissionais 

qualificados na área de educação e gestão. 

 

Nesse viés é que no ano de 2005, chega a cidade de Iporá e região a Faculdade de Iporá- 

FAI, que com todo seu desejo e anseio de melhorar a educação, trouxe para a cidade os cursos 

de Administração (com 3 habilitações – administração de empresas, administração em análise 

de sistemas e administração em marketing), localizada no prédio do Colégio Exato, situada na 

Av: Pio XII, nº 23. Centro. 

 

Assim, a FAI primou em atender à solicitação desse público, que em sua maioria foram 

os primeiros alunos da instituição, e desde então firmou o compromisso de atender aos anseios 

e necessidades da população iporaense e região. 

 

Em 2007, iniciou a construção do prédio próprio da instituição. Neste mesmo ano, em 

dezembro de 2007 a instituição reformulou o Projeto Político Pedagógico do curso de 
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Administração, passando a ofertá-lo à partir de 2008 sem as habilitações sob a denominação de 

“Administração”. Também em 2007 a FAI conseguiu a Autorização de funcionamento do curso 

de Ciências Contábeis. 

 

Em 2009 o prédio da FAI foi inaugurado e desde então a instituição funciona em 

instalações próprias, sediada à Rua Serra Cana Brava Qd. 02 LT 04, n°512, Jardim Novo 

Horizonte II, em Iporá Goiás. Hoje a FAI conta com seis blocos, 36 salas de aulas, Biblioteca 

climatizada, totalmente informatizada com um ambiente moderno, adequado para atender os 

alunos com a qualidade requerida. Conta ainda com um auditório para 700 pessoas e um 

conjunto de laboratórios modernos para atender aos cursos. 

 
Com apenas dois cursos, Administração e Ciências Contábeis, no período de 2007 a 

2010 a FAI foi se estruturando Acadêmica e financeiramente para então iniciar a expansão da 

oferta de Cursos para atender a demanda de Iporá e região. Tal ampliação teve início em 2011 

quando a FAI conquistou a autorização dos cursos de Pedagogia, Tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas, Tecnologia em Gestão Ambiental, Tecnologia em Gestão 

Hospitalar e Tecnologia em Agronegócio pelas suas respectivas portarias. 

 
Desde então, ano após ano a FAI tem alcançado seu objetivo de expansão. Em dezembro 

de 2013 o Curso de Engenharia Civil foi autorizado pela Portaria nº 732, de 23 de dezembro. 

Em junho de 2014 o curso de Engenharia da Produção foi autorizado com conceito 4 (quatro). 

Em 2015 novas vitórias foram alcançadas, o curso de Direito foi autorizado pela Portaria 

Ministerial nº 301 de 15 de abril e em 30 de março o curso de Farmácia foi autorizado pela 

Portaria Ministerial nº 276. 

No ano de 2016 mais três novos cursos foram autorizados a saber: Engenharia 

Ambiental e Sanitária pela Portaria nº 606, de 13 de outubro, Psicologia pela Portaria nº 605, 

de 13 de outubro e o Curso de Tecnologia em Serviços Penais pelo Parecer CNE/CES nº 

173/2016, este último torna a FAI a única Faculdade da região centro Oeste do país autorizada 

a ofertá-lo. 

No âmbito da Pós-graduação a FAI oferece regularmente mais de 40 cursos de Lato 

Senso, em 2015 e 111 em 2017, bem como, cursos designados como MBA (Master Business 

Administration), colaborando para a efetiva qualificação dos profissionais para o mercado de 

trabalho. 

O processo Educacional da FAI tem uma perspectiva, não apenas de capacitação de um 



7 
 

profissional, sobretudo na concepção de um sujeito construtor de saberes que estão sempre em 

moldagem, que defenda princípios e valores éticos, que contribua para a transformação 

individual e coletiva, promovendo e estabelecendo novas relações sociais, pautadas em laços 

mais solidários. 

Ao longo de sua história, a FAI tem se constituído não apenas como uma instituição de 

Ensino Superior, mas principalmente como uma Escola de Empreendedores de grande 

relevância para a região Oeste Goiano e o Estado de Goiás. Para tanto, a FAI implementou nos 

Projetos Pedagógicos de todos os cursos em oferta a disciplina Liderança Criatividade e 

Empreendedorismo, possibilitando a formação de profissionais para atuarem em áreas afins, 

com visão empreendedora, tendo condições de competitividade no acirrado mercado de 

trabalho e agindo como influenciador, de forma direta ou indireta, no desenvolvimento sócio- 

econômico-cultural e ambiental da região, do Estado e do País. 

 

2. Identidade Estratégica da IES 

 

 
2.1. Missão 

 

A Faculdade de Iporá - FAI tem como missão: Oportunizar o desenvolvimento pessoal, 

profissional e o espírito empreendedor de sua comunidade acadêmica. A missão institucional 

leva a FAI as ações acadêmicas de forte impacto educacional e formativo de seu alunado como: 

Orientar, Instruir, educar, Sistematizar e Disseminar o conhecimento, visando à formação de 

cidadãos éticos e empreendedores, em âmbito local e regional, marcada por atividades 

acadêmicas flexíveis, com referências na excelência, na qualidade e na produção de 

conhecimento. 

Para alcançar sua missão, a Instituição promove a educação superior integrando o 

Ensino, Pesquisa por meio da Iniciação Científica e a Extensão, visando à formação de sujeitos 

empreendedores e comprometidos com o autoconhecimento. Buscando relevância educacional 

e interagindo com a sociedade por meio de suas peculiaridades de comprometimento com a 

democracia, a cidadania e a justiça social. Comprometidos com o desenvolvimento 

socioeconômico, cultural, político, econômico e sustentável da sociedade. 

 

 
2.2. Objetivos institucionais 
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2.2.1. Objetivo Geral 

 
 

A gestão da Faculdade de Iporá como orientação do seu projeto de gestão, propõe as 

seguintes metas e objetivos a seguir apresentados, bem como as ações que concretizarão essas 

metas, assim como a sua quantificação, a fim de qualificar de forma empreendedora, visando a 

formação de cidadãos éticos comprometidos com o desenvolvimento socioeconômico da 

região. 

 
2.2.2. Objetivos Específicos 

 

 

1. Tornar a Faculdade de Iporá – FAI uma instituição de destaque na região do Oeste 

Goiano e do país; 

2. Manter a identidade empreendedora institucional; 

3. Renovar o projeto institucional e de suas respectivas estratégias da sustentabilidade no 

ensino, na pesquisa/iniciação científica e na extensão; 

4. Alcançar o Conceito Preliminar de Curso (CPC) de excelência para os cursos de 

graduação ofertados pela FAI; 

5. Fortalecer as ações de responsabilidade social; 

6. Aprimorar a gestão acadêmica, administrativa e financeira. 

 

 
Os objetivos serão alcançados por meio das seguintes metas: 

 

 
I. Ofertando cursos que possam consolidar às expectativas e necessidades da 

população da região. 

II. Promover ensino de qualidade no desenvolvimento de Projetos que visam 

desenvolver na comunidade acadêmica e regional o sentido de prioridade 

educacional, cultural, econômico e social. 

III. Promover e difundir o empreendedorismo, dinamizando a interação com os diversos 

setores econômico‐artístico‐culturais. 

IV. Manter excelência acadêmica e de inserção social no ensino, na pesquisa/iniciação 

científica e na extensão, garantido a ampla gama de formações oferecida à 

sociedade. 
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V. Consolidar núcleos de excelência em Iniciação Científica, Monitoria e Extensão que 

possam ser considerados referências regionais e nacionais nas respectivas áreas de 

atuação; 

VI. Fortalecer a imagem da Faculdade pela ampliação de sua visibilidade, por meio da 

divulgação da produção acadêmica, e da obtenção de melhores conceitos pelos 

cursos na avaliação externa. 

VII. Manter e aperfeiçoar as políticas institucionais de extensão, de responsabilidade 

social, sócio ambiental e Cultural; 

VIII. Implementar ações que nos permitam alcançar os patamares de qualidade delineados 

para os cursos de graduação e pós‐graduação, considerando a devida 

sustentabilidade destes; 

IX. Alavancar a pós‐graduação, propiciando maior desenvolvimento da pesquisa, tendo 

como objetivo a conquista de conceitos máximos auferidos pela Comissão Própria 

de Avaliação – CPA; 

X. Elevar dos patamares de qualidade dos cursos em todos os níveis de ensino, tendo 

como referência critérios internos e externos de avaliação, processos de 

autoavaliação de cursos e da Instituição. 

XI. Aprimorar o processo de acompanhamento e auto avaliação dos cursos e das 

atividades docentes; 

XII. Dinamizar o Programa de Extensão, incentivando a multidisciplinaridade e 

interdisciplinaridade; 

XIII. Promover processo contínuo de qualificação do corpo docente; 

XIV. Ampliar e melhorar a infraestrutura para a vida acadêmica; 

XV. Criar e implementar o Programa de Ensino a Distância – EAD para Cursos de 

Graduação e Pós-Graduação. 

XVI. Implantação e Consolidação da política de internacionalização. 

XVII. Aprimoramento da política de permanência dos estudantes na Faculdade, com vistas 

à redução dos índices de evasão nos cursos. 

XVIII. Implantação de uma política institucional de egressos que subsidie: a formação 

continuada e o aperfeiçoamento das ações educacionais, o monitoramento, o 

aconselhamento e orientação relativamente à inserção de egressos e estudantes nos 

espaços profissionais de trabalho. 
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XIX. Incentivo à melhoria do desempenho docente associada à capacitação, à formação 

continuada e ao desenvolvimento profissional. 

XX. Apoio aos cursos de graduação para estabelecimento de convênios e parcerias que 

intensifiquem a participação da faculdade nas políticas públicas. 

XXI. Ampliar a atuação da Faculdade na Educação Semipresencial por meio de maior 

envolvimento dos cursos em projetos institucionais, para a revisão constante do 

portfólio de cursos oferecidos, bem como para indução ao uso de Semipresencial e 

de estímulo de sinergia entre as áreas. 

XXII. Promover a revisão do Regimento Interno da Faculdade de Iporá. 

XXIII. Ampliação do compromisso com o acolhimento de populações vulneráveis, 

estudantes menos favorecidos economicamente, por meio da qualificação de seu 

acesso e permanência na Faculdade, nos três níveis de ensino. 

XXIV. Criação de políticas de preservação do meio ambiente por meio de boas práticas do 

uso de recursos naturais e de produtos de consumo. 

XXV. Fortalecimento da participação da comunidade interna na vida acadêmica nas 

dimensões acadêmica, cultural e comunitária. 

XXVI. Promoção da iniciação científica/pesquisa no âmbito dos cursos de graduação. 

XXVII. Implantação e consolidação do programa de Metodologia Ativa, como alicerce a 

educação metodológica moderna. 

 
 

Ao traduzir sua missão e obedecer aos princípios institucionais, a Faculdade de Iporá, 

na qualidade de instituição integrante do Sistema Federal de Ensino, tem como objetivo geral: 

desenvolver a região do Oeste Goiano e as circunvizinhas, promovendo Ensino Superior de 

qualidade, propiciando o crescimento cultural, econômico e social, criando estímulo à 

participação ativa do acadêmico na sociedade, bem como, o desenvolvimento do pensamento 

científico, reflexivo e crítico. 

Para atingir ao objetivo geral, os seguintes objetivos específicos devem ser cumpridos: 

 
 

 Formar profissionais competentes, aptos para atuarem no mercado de trabalho, com 

formação moral e ética sólida, contribuindo para o desenvolvimento da região; 

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

da tecnologia e da produção de conhecimento, contribuindo com a difusão da cultura e do saber, 
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e desse modo, desenvolver o entendimento do ser humano em relação ao contexto social em 

que vive; 

 Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que 

constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber por meio do ensino, de publicações 

ou de outras formas de comunicação; 

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

correspondente concretização, de modo a integrar os conhecimentos em aquisição em uma 

estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração; 

 Estimular o conhecimento das problemáticas atuais, em particular as nacionais e 

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

relação de reciprocidade; 

 Promover a extensão, aberta à comunidade em geral, visando à difusão das conquistas 

e benefícios resultantes da criação cultural e da iniciação científica e tecnológica geradas na 

instituição; 

 Criar e implementar programas de formação continuada, destinados à atualização de 

profissionais da educação básica em diversos níveis, tais como programas especiais de 

formação pedagógica destinados a portadores de diploma de nível superior, formação pós- 

graduada, projetos de iniciação científica em parceria com outras instituições. 

 Propiciar meios para o desenvolvimento científico, o pensamento crítico-reflexivo e a 

formação cultural; 

 Formar, nas áreas de conhecimento em atuação, recursos humanos aptos para a inserção 

em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, 

promovendo ações para a formação continuada do acadêmico/profissional; 

 Articular atividades que auxiliem a integração e a cooperação entre os setores 

produtivos, associações representativas e o município, no que tange às áreas da educação, 

ciência e tecnologia; 

 Desenvolver sistematicamente avaliações internas de modo a buscar consonância com 

os objetivos propostos pelo sistema de avaliação externo, exercido pelo MEC, de modo a 

desenvolver as atividades concernentes dentro dos padrões de competência e qualidade; 

 Conduzir em curto prazo, à formação de uma instituição que deverá congregar valores 

e atender aos anseios da população regional. 

 

 
3.3. Áreas de Atuação Acadêmica 
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A Instituição, por sua concepção histórica, entende ser de sua responsabilidade a 

formação dos quadros profissionais da região, do estado e do país, tendo no Ensino, pesquisa/ 

Iniciação Cientifica e na Extensão o compromisso com as diretrizes e preceitos da excelência 

educacional. 

 
Assim, a Faculdade de Iporá abrange os seguintes cursos e programas: 

 
 

I. Graduação: abertos a candidatos que tenham concluído o Ensino Médio ou equivalente 

e tenham sido classificados em Processo Seletivo e/ou bolsas e programas federais; 

II. Especialização: abertos a candidatos graduados que pretendem se inserir na sociedade 

como pesquisadores; 

III. Extensão: abertos a acadêmicos/comunidade regional que pretendem melhorar seus 

conhecimentos, técnicas; 

IV. Sequenciais: abertos a candidatos que tenham concluído o Ensino Médio ou diplomados 

em cursos de Graduação e atendam aos requisitos estabelecidos pela Instituição. 

 
Nessa perspectiva, para cumprir o seu objetivo de ofertar Ensino Superior, desenvolver 

Iniciação Científica nas diversas áreas do conhecimento e promover a extensão, a FAI atua nas 

seguintes áreas de conhecimento: 

 
I. Ciências Biológicas e da Saúde; 

II. Ciências Exatas e da Terra; 

III. Ciências Humanas; 

IV. Ciências Jurídicas; 

V. Ciências Sociais e Aplicadas; 

 

 

 
3. Cursos de Graduação 

 
Os cursos e programas de educação superior da FAI são ofertados na unidade sediada 

em Iporá. A FAI atualmente oferta os cursos de graduação abaixo relacionados, mas planeja 

(em conformidade com seu PDI) ampliar a oferta de cursos para atender a demanda da Região 

de abrangência da IES: 

Atualmente, a IES oferta os seguintes cursos de graduação: 
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I. Administração - Portaria de Renovação de Reconhecimento: Nº 268, de 03 de Abril de 

2017. 

II. Ciências Contábeis - Portaria de Renovação de Reconhecimento: Nº 268, de 03 de 

Abril de 2017. 

III. Pedagogia - Portaria de Reconhecimento: Nº 72 de 29 de janeiro de 2015. 

IV. CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Reconhecimento: Portaria 866 de 

09 de Novembro de 2015. 

V. CST em Gestão Ambiental - Reconhecimento: Portaria 307 de 23 de Abril de 2015. 

VI. CST em Gestão Hospitalar – Reconhecimento: Portaria 820 de 29 de Outubro de 2015. 

VII. CST em Agronegócio - Reconhecimento: Portaria 62 de 22 de Março de 2016. 

VIII. Engenharia Civil - Portaria de Autorização: Nº 732, de 23 de dezembro de 2013. 

IX. Engenharia da Produção - Portaria de Autorização: Nº 360, de 10 de junho de 2014. 

X. Farmácia - Portaria de Autorização: Nº 276, de 30 de março de 2015. 

XI. Direito - Portaria de Autorização: Nº 301, de 15 de abril de 2015. 

XII. Enfermagem – Portaria de Autorização: Nº 133 de 6 de Maio de 2016. 

XIII. Psicologia - Portaria de Autorização: Nº 605, de 13 de outubro de 2016. 

XIV. Engenharia Ambiental e Sanitária - Portaria nº 606, de 13 de outubro de 2016. 

XV. Serviços Penais – Portaria de Autorização: SERES 491, 26 de julho de 2015. 

Reformada via despacho do Ministro no dia 19 de outubro de 2016 – DOU 20 de outubro 

de 2016. 

XVI. CST em Recursos Humanos – Portaria de Autorização: Nº 606, de 16 de junho de 

2017. 

 
A preocupação com a qualidade acadêmica dos cursos da Faculdade de Iporá-FAI, 

constitui um objetivo a ser mantido e permanentemente renovado de forma a reiterar os 

princípios filosóficos e teórico-metodológicos, promovendo a diversidade de áreas de 

conhecimento, de produção científica, tecnológica e social, que caracterizam a atuação da 

Faculdade no ensino superior brasileiro. 

A Faculdade de Iporá-FAI, é capaz de: contribuir para o conjunto do sistema 

educacional com uma produção acadêmica de qualidade; responder às exigências do mercado 

de trabalho, em constante transformação, que compreende a inserção profissional nos diversos 

campos de atuação; atender às demandas tecnologias digitais de informação e comunicação; 

propiciar a formação competente de quadros para o ensino básico e superior, importantes 

agentes multiplicadores; saber articular o fenômeno da globalização e da internacionalização 
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da cultura à defesa das peculiaridades culturais; contribuir para uma sociedade mais justa, e 

equânime num perfil empreendedor. 

A Faculdade de Iporá-FAI, tem em suas atividades essenciais a articulação do ensino e 

da extensão, que, em conjunto, interagem e se alimentam reciprocamente. Na sua concepção, 

ensino e aprendizagem só serão eficazes e motivadores caso seu processo se dê como processo. 

A extensão, por sua vez, também constitui uma atividade articuladora entre ensino e 

pesquisa/iniciação cientifica, pois leva conhecimentos produzidos na FAI, no sentido de sua 

transformação, e, nesse movimento, interage com o ensino e a pesquisa/iniciação cientifica, 

criando um vínculo entre faculdade e sociedade. Assim, o Estatuto e o Regimento Geral da 

Faculdade de Iporá-FAI, dispõem que os cursos de graduação, Tecnólogos, de pós-graduação 

e de formação continuada devem ser planejados de um modo articulado, assegurando 

internamente a organização do seu sistema de ensino associado a pesquisa/iniciação cientifica 

e extensão com foco no empreendedorismo. 

Considerando a crescente demanda por Cursos Superiores, principalmente no Estado de 

Goiás, que passa por um processo de reorganização de vários setores, principalmente o 

produtivo, ocasionando a expansão das atividades nas áreas de serviços, a Faculdade de Iporá - 

FAI apresenta em seu PDI (2016-2020) o desenvolvimento e implantação dos Cursos de 

Graduação, Sequenciais e Pós-graduação conforme tabelas abaixo: 

 

 

 
4. Cursos de Pós-Graduação 

 
A educação continuada na FAI é realizada por meio de projetos desenvolvidos, em 

consonância com as políticas institucionais definidas pelo CONSUP tendo o acompanhamento 

da Direção Geral e Coordenação da Educação continuada. As atividades são viabilizadas pela 

Coordenadoria Geral de Pós-Graduação. 

Nessa dimensão, a Faculdade de Iporá busca responder com dinamismo e criatividade 

às demandas da sociedade por ampliação, aprofundamento e atualização nas diversas áreas 

profissionais, ao mesmo tempo em que permite e alimenta o desenvolvimento de pesquisas e 

sua aplicação imediata em diversos campos do saber, estabelecendo, assim, um canal de 

realimentação recíproca entre a sociedade e a Faculdade. 

A Faculdade de Iporá elegeu, como políticas específicas para o Ensino de Pós- 

Graduação: 



15 
 

 Implementar um programa do Ensino de Pós-Graduação stricto sensu como objetivo 

prioritário da sua ação acadêmica; 

 Transformar a pós-graduação em eixo dinâmico e revitalizador da melhoria da 

graduação, da iniciação científica e da extensão; 

 Identificar áreas preferenciais para implantação de cursos de Pós-Graduação que 

representem para a Faculdade de Iporá alternativas inovadoras, aproveitando das 

potencialidades e afirmação de sua identidade; 

 Promover o estabelecimento de relações de cooperação com programas de pós- 

graduação de outras instituições, de reconhecido conceito junto a CAPES; 

 Incentivar o intercâmbio com professores de outras instituições e ampliar o quadro 

de professores visitantes; 

 Melhorar as condições de infraestrutura e suporte ao desenvolvimento dos 

programas de pós-graduação; 

 Instituir a participação da representação dos cursos de pós-graduação nos órgãos 

colegiados. 

 
A IES oferta os cursos de pós-graduação lato sensu abaixo relacionados: 

 
 

Ciências Biológicas e da Saúde: Enfermagem do Trabalho; Enfermagem em UTI; 

Enfermagem em Urgência e Emergência; Enfermagem do Trabalho; Enfermagem em Urgência 

e Emergência; Enfermagem em Obstetrícia; Estética Facial e Corporal; Saúde Pública Ênfase 

em Saúde da Família; Saúde Pública Ênfase em Saúde em Doenças Transmissíveis; Saúde 

Pública; Ergonomia; Saúde Pública PSF para Enfermeiros; Farmácia Clínica e Atenção 

Farmacêutica; Farmácia Clínica e Hospitalar; Psicologia Organizacional e do Trabalho; 

Psicologia Organizacional; Saúde Coletiva; Psicossocial em Álcool e Drogas; Gestão de 

Qualidade e Biossegurança em Serviços de Saúde; Gestão de Serviços Hospitalares; MBA em 

Farmácia Clinica e Atenção Farmacêutica; Analise Clinicas; Gestão de Assistência em 

Enfermagem; Fisioterapia Dermato-Funcional; Gestão em Saúde; Qualidade e Segurança 

Alimentar; 

 
Ciências Exatas e da Terra: Gestão Ambiental-Ecogestão; Gestão Ambiental Recursos 

Hídricos; Engenharia de Requisitos de Software; Engenharia de Manutenção; Política 

Ambiental E Gestão dos Recursos Naturais; Consultoria em Implantação de Software e 
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Sistemas de Informação; Gestão Estratégica da Tecnologia da Informação; Redes de 

Computadores e Internet; Engenharia de Software; Gerenciamento de Projetos em Tecnologia 

da Informação; Segurança e manutenção de Obras Civis; Projeto, Execução e Manutenção de 

Edificações; Engenharia e Segurança do Trabalho; Gestão de Projetos; 

 
Educação: Educação Ambiental e Sustentabilidade; Artes Visuais com Ênfase em Arte 

Educação; Ensino de Língua e Uso de Novas Tecnologias; Ensino de Língua Portuguesa e 

Literatura Brasileira; Gestão de Projetos Educacionais; Educação Física Escolar; Metodologia 

do Ensino Superior; Supervisão, Orientação e Gestão Escolar; Psicopedagogia; Libras; 

Psicopedagogia e Educação Infantil; Psicopedagogia e Educação Institucional; Psicologia 

Organizacional e do Trabalho; Neurociência e Psicologia Aplicada; Psicoterapia de Orientação 

Psicanalítica; Docência Universitária; Língua Inglesa e tradução; Língua Portuguesa e 

Literatura; Tecnologias na Aprendizagem; Planejamento Educacional e Politicas Publicas; 

 
Ciências Sociais: Ciência da Religião; 

 
 

Ciências Humanas: Gestão em Unidades de Alimentação e Nutrição; Gestão Financeira e de 

Custos; Gestão de Negócios e Vendas; Gestão em Marketing; Gestão Estratégicas de Pessoas; 

Gestão Estratégicas de Negócios; Marketing Estratégico; MBA em Auditoria e Consultoria 

Contábil; MBA em Gestão de Recursos Humanos; MBA em Gestão de Vendas; MBA em 

Gestão Financeira Avançada; MBA em Gestão da Qualidade e da Produtividade; MBA em 

Gestão Empresarial; MBA em Gestão Estratégica do Ensino Superior; MBA Executivo em 

Gestão dos Serviços da Saúde; MBA em Comércio Exterior; MBA em Auditoria Empresarial; 

MBA em Administração de Finanças e Banking; MBA em Controladoria de Empresas; MBA 

em Governança Corporativa; MBA em Controladoria Empresarial; MBA Gestão de Pessoas; 

MBA Marketing, Comunicação e Eventos; Sistema JAVA WEB; Auditoria Contábil e 

Controladoria; Auditoria e Perícia Contábil; Marketing Empresarial; Executivo Empresarial; 

Gestão em Agronegócios; Design Gráfico, Comunicação e Tecnologia; Gestão e Planejamento 

Urbano; 

 
Ciências Jurídicas: Direito Ambiental; Direito Empresarial; Direito Público; Direito do 

Trabalho e Processual do Trabalho; Direito Processual Civil; Direito do Trabalho e 

Previdenciário; Direito do Tributário; Direito Penal; Direito Processual Civil; Legislação 

Trabalhista e Previdenciária; Direito e Prática Processual; Direito e Prática Processual nos 
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Tribunais; Direito Empresarial e Contratos; Direito Penal e Controle Social; Direitos Sociais, 

Ambientais e do Consumidor; Direito Administrativo e Gestão Pública; Direito e Processo 

Penal; Direito e Processo do Trabalho; Novas Tendências dos Direitos Públicos; MBA em 

Gestão Ambiental e Sustentabilidade; Políticas Públicas e Gestão Judiciária; Auditoria e Perícia 

Ambiental; 

 
A Pós‐graduação é um sistema de formação intelectual integrado à FAI, que privilegia 

a iniciação científica e o ensino, objetivando o aprofundamento dos conhecimentos acadêmicos 

e técnico‐profissionais, em campos específicos do saber. Na Faculdade de Iporá, a Pós‐ 

graduação estrutura‐se por meio de cursos de pós‐graduação lato sensu. 

 

 

6. A Extensão na FAI 

 
 

A IES orienta suas ações de extensão, conforme PDI, ofertando ao aluno e à comunidade 

uma diversidade de projetos e programas a fim de capacitá-los plenamente para o exercício 

profissional e da cidadania, justificado pela necessária identificação com os problemas que 

afligem o Estado e a Região. Isto exige a formação de pessoas comprometidas com a realidade 

socioeconômica e socioambiental da região em que certamente atuarão. 

Diversos projetos são desenvolvidos demonstrando a promoção, sistematização e 

institucionalização na IES, intensificando a interação docente-discente e fortalecendo a 

mentalidade acadêmico-científica entre os alunos. 

A extensão na FAI é a grande responsável pela oferta de atividades que propiciam ao 

acadêmico a possibilidade de vivenciar a relação ensino/aprendizagem a partir da interlocução 

com os problemas da sociedade, através de cursos para comunidade, promoção de eventos 

culturais e atuação em trabalhos assistenciais, junto às populações em situação de 

vulnerabilidade social. 

 

7. Responsabilidade Social 

 
A responsabilidade social de uma instituição de educação superior se reflete na forma 

de conduzir e gerenciar as suas funções (ensino / iniciação científica / extensão). A IES 

socialmente responsável é aquela que possui a capacidade de ouvir os interesses das diferentes 

partes (alunos, professores, técnico-administrativos, prestadores de serviço, comunidade, 
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governo e meio ambiente) e conseguir incorporá-los ao planejamento de suas atividades, 

buscando atender às demandas de todos, não apenas dos seus dirigentes e/ou mantenedores ou 

sócios. 

Esta IES tem como política de responsabilidade social o atendimento à sua comunidade 

acadêmica, com qualidade, ética, respeito e dignidade, estendendo este atendimento às 

comunidades sociais em seu entorno, da capital, e do Estado como um todo, uma vez que coloca 

à disposição destas, os benefícios da produção intelectual e científica dos seus professores e 

alunos. 

A responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no que se refere à 

sua contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento econômico e social, à defesa 

do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural e à 

educação inclusiva é refletida na/o(s): 

 Transferência de conhecimento e importância social das ações universitária e impactos 

das atividades científicas, técnicas e culturais, para o desenvolvimento regional e 

nacional; 

 Natureza das relações e parcerias com os setores público, produtivo, com o mercado de 

trabalho e com as instituições sociais, culturais e educativas em níveis variados; 

 Ações voltadas ao desenvolvimento da democracia, promoção da cidadania, de atenção 

a setores sociais excluídos, políticas de ação afirmativa; 

 Promoção de um clima organizacional que propicie o relacionamento fraterno e 

harmônico entre todos os segmentos da comunidade acadêmica e com a comunidade 

externa; 

 Efetividade de programas de benefícios a professores e técnico-administrativos, 

especialmente, por intermédio dos planos de capacitação de recursos humanos, de 

carreira docente e de cargos e salários; 

 Concessão de bolsas de estudos, de trabalho, de iniciação científica, de extensão e de 

monitoria aos alunos que demonstrarem aptidão para essas tarefas, de acordo com a 

programação anual; 

 Incentivo e apoio ao voluntariado, entre outras. 

Entre outros projetos, as atividades de responsabilidade social da Faculdade de Iporá 

contemplam a mobilização da comunidade acadêmica e a articulação com diversos parceiros 

da sociedade civil organizada para contribuir com os desenvolvimentos educacionais, sociais e 

culturais das comunidades menos favorecidas do estado. Simultaneamente, proporcionam a 
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conscientização e a politização dos estudantes através da vivência de múltiplas realidades e da 

troca de saberes com as diferentes comunidades. Em linhas gerais, as ações têm o objetivo de: 

 Contribuir para o estudo científico dos problemas apresentados a partir de uma 

abordagem multidisciplinar, pondo ao alcance das comunidades capacitações, 

consultorias, cursos, palestras, debates e serviços; 

 Exercer ações de integração comunitária, desenvolvendo atividades ético-sociais, 

valorizando os ideais da Pátria, da cultura e da humanidade; 

 Prestar serviços relacionados aos cursos da Faculdade de Iporá, possibilitando a 

participação dos professores e estudantes em ações práticas relacionadas à sua área de 

atuação profissional; 

 Mobilizar a comunidade acadêmica e a sociedade em geral para a discussão de temas 

relacionados ao seu cotidiano; 

 Estabelecer uma rede de parcerias com organizações governamentais, não- 

governamentais e privadas, visando à oferta de oportunidades para a população de baixa 

renda; 

 Realizar campanhas de sensibilização social visando conscientizar a sociedade para 

temas de interesse coletivo; 

 Realizar pesquisas visando ao resgate histórico da memória local e nacional, 

valorizando e divulgando a arte, a cultura e a história do Estado. 

Com o compromisso ético-político de valorização e preservação da cultura brasileira, a 

Faculdade de Iporá propõe interligar suas ações à promoção de atividades que visam o 

fortalecimento das raízes culturais do país, com destaque para as manifestações locais. 

A FAI é responsável por fomentar novas discussões acerca da cultura brasileira, com ênfase 

na cultura goiana, através de debates e apresentações artísticas. Para tanto, mobiliza a 

comunidade acadêmica, especialmente os jovens, que participarão ativamente dos eventos. 

Entre as atividades desenvolvidas, estão: palestras; debates; shows musicais; apresentações 

teatrais; exposições; concursos. 

Adicionalmente a Faculdade de Iporá desenvolve e mantém parcerias com a comunidade, 

mediante convênios, acordos e contratos, para a implantação e desenvolvimento de: 

 Estágios curriculares e extracurriculares para os alunos dos cursos de graduação; 

 Práticas investigativas, serviços e cursos de extensão; 

 Trabalhos de conclusão de curso, sob a forma de projetos experimentais, consultorias, 

auditorias, relatórios ou projetos; 
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 Atividades complementares culturais, artísticas, educacionais e científicas; 

 Parcerias para a interação teoria-prática; 

 Atividades sociais e desportivas; 

 Realização de congressos, seminários, simpósios e eventos similares, para interação 

entre a comunidade acadêmica e comunidade em geral; 

 Projetos comunitários. 

 

A Faculdade de Iporá assume que as diferenças humanas são normais e que, como 

consequência desse pressuposto, a aprendizagem deve ser adaptada às necessidades do 

educando, em vez de o educando se adaptar ao processo de aprendizagem. Assim, a FAI, possui 

uma pedagogia centrada no educando de modo a torná-lo apto a lidar com as diferenças, 

beneficiando assim a sociedade como um todo. A experiência tem demonstrado que tal 

pedagogia pode reduzir consideravelmente a taxa de desistência e repetência e ao mesmo tempo 

garantir índices médios mais altos de rendimento escolar. 

Uma pedagogia que tenha como foco o educando pode impedir o desperdício de 

recursos e o enfraquecimento de esperanças, tão frequentemente presentes nos programas de 

educação de baixa qualidade, calcada na mentalidade educacional de que “um tamanho serve a 

todos”. 

A inclusão e a participação são essenciais à dignidade humana e ao pleno exercício da 

cidadania. Dentro do campo da educação, isso se reflete no desenvolvimento de estratégias que 

procuram promover a genuína equalização de oportunidades. 

A educação inclusiva proporciona um ambiente favorável à aquisição de igualdade de 

oportunidades e participação dos educando com necessidades especiais no processo de 

aprendizagem. O sucesso deles requer um esforço claro, não somente por parte dos professores 

e dos profissionais da educação, mas também por parte dos colegas, pais, famílias e voluntários. 

A educação inclusiva deve responder às necessidades diversas do educando, 

acomodando diferentes estilos e ritmos de aprendizagem e assegurando uma educação de 

qualidade para   todos, por meio de metodologias de ensino apropriadas, arranjos 

organizacionais, uso de recursos diversificados e parceria com as organizações especializadas. 

Atenta à sua responsabilidade social e aos indicadores e padrões de qualidade 

estabelecidos pelo Ministério da Educação nos manuais de avaliação institucional e  das 

condições de ensino, a Faculdade de Iporá disponibiliza equipamentos e infra-estrutura para os 

portadores de necessidades especiais: 
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I. Para alunos com deficiência visual, a Instituição poderá proporcionar, caso seja 

solicitada, desde o acesso até a conclusão do curso, sala de apoio (Projeto Visão 

Cidadã); 

II. Para alunos com deficiência auditiva; 

III. Para alunos com deficiência física; 

Adicionalmente capacita seus docentes e técnicos administrativos para a educação 

inclusiva, bem como, realiza campanhas de sensibilização em busca de parcerias junto a 

comunidade em geral. 

Os cursos e programas de educação superior e os projetos de extensão da Faculdade de 

Iporá contribuem para a redução das desigualdades sociais e regionais, especificamente, na 

cidade de Iporá e os que lhes são limítrofes, ampliando a responsabilidade social institucional. 

 

8. Diretrizes Pedagógicas 

 

 
8.1. Princípios e Valores 

 

O primeiro princípio adotado pela FAI é o de respeito à pessoa humana. Esse princípio 

de filosofia ética é a regra básica de convivência em toda a comunidade acadêmico. 

Promovendo assim uma ação de construção e inovação do conhecimento, configurando a 

educação como elemento fundamental para o aprimoramento cultural e para as transformações 

sociais, socioambientais, sempre fundamentada em valores universais. 

 
A imagem de futuro desejada por esta Instituição está assim representada: 

 
 

I. Compromisso Social: associação entre a qualificação acadêmica, técnica e o 

envolvimento ativo com os problemas e demandas da sociedade; 

II. Interdisciplinaridade: integração entre os diversos saberes, o diálogo entre as 

ciências, as artes e as humanidades, o saber acadêmico e entre os saberes ditos “da 

tradição” e “popular”; 

III. Qualificação Social: promoção de um envolvimento efetivo entre a faculdade e a 

sociedade por meio da associação da qualificação técnica do estudante com a ética, 

possibilitando uma formação cidadã, capaz de exercer uma intervenção 

transformadora na realidade social; 
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IV. Ação Propositiva: ação ativa, propositiva, que não se restrinja ao âmbito das ações 

reativas e provocativas, mas ofereça alternativas de intervenções e de soluções, 

especialmente para os problemas no âmbito estadual; 

V. Integração e Articulação: estabelecimento de políticas que integrem saberes e que 

articulem diferentes áreas, setores sociais, grupos ou instituições; 

VI. Projetos Estruturantes: Projetos portadores de mudanças, que tragam ideias, 

contribuições inovadoras ou que possam estruturar bases, alicerces para as 

mudanças internas, visando ao atendimento do mercado de trabalho; 

VII. Flexibilidade: Conferir direção, entretanto, conduzir de forma democrática e 

participativa, explicitada em documentos de gestão sem excesso de burocracia. 

VIII. Transdisciplinaridade: a instituição rege a Transdisciplinaridade no processo da 

educação empreendedora, permitindo a equidade da aprendizagem para a educação 

transformadadora. 

Os valores identificados como imprescindíveis para satisfazer as necessidades dos 

clientes da Faculdade de Iporá são: 

 
 

I. Ética: conduta necessária a quem se propõe a dirigir uma Instituição de educação e 

que implica respeito às normas legais da sociedade, na lisura no trato dos recursos 

públicos, na transparência dos atos administrativos e acadêmicos; 

II. Democracia: como o melhor caminho para uma instituição em que o respeito a 

opinião é produto da reflexão pela representação de seus pares; 

III. Pluralismo: aceitação de pontos de vista e de modos diferentes de abordar o real, a 

convivência entre contrários, a polêmica e o diálogo. 

IV. Autonomia: consolidação do caráter comunitário preservando a necessária 

autonomia no exercício de sua Missão; 

V. Solidariedade: concepção da Educação com especial responsabilidade na 

construção de um homem mais solidário e uma sociedade mais humanizada 

compreendendo o homem como primeira finalidade das estruturas econômicas, 

sociais, políticas e jurídicas; 

VI. Comprometimento: compromissos com a comunidade em que está inserida, por 

meio de ações educacionais, desenvolvendo em seus estudantes o desempenho 
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crítico e eficaz da cidadania, formando cidadãos responsáveis, capazes de exercer a 

liderança de grupos sociais em que venham atuar, priorizando soluções éticas, 

criativas e democráticas superando assim os problemas com os quais venham a se 

defrontar. 

8.3. Aspectos Psicopedagógicos 

 
Os aspectos Psicopedagógicos baseiam-se na abordagem interacionista em que o 

conhecimento é considerado como uma construção contínua em uma relação sujeito-objeto, em 

que o desenvolvimento não depende do investimento recebido de cada pessoa envolvida, mas 

também do interesse em construir e reconstruir a aprendizagem do sujeito-objeto em 

ação/formação. A aprendizagem se dá de forma dinâmica, sempre relacionando a teoria à 

prática. 

O fazer Psicopedagógicos deve permear toda a instituição e requer olhares e práticas 

que sejam atuais, que recusem a reprodução estéril de fórmulas e modelos que se apropriem do 

dinamismo da rotina acadêmica. 

A aprendizagem, portanto, é um processo ativo e integral do sujeito na construção do 

conhecimento, não valendo aqui a transmissão mecânica e descontextualizada. Nesse sentido, 

o diálogo no processo educativo é essencial para torná-lo dinâmico e promover a interação 

sujeito e objeto. 

Esse paradigma de aprendizagem estabelece-se nos pressupostos Vygotskyanos, quer 

por considerar o aprendizado como um processo eminentemente social, quer por ressaltar a 

influência da cultura e das relações sociais na formação dos processos mentais superiores. 

Crê num sujeito histórico interferente e produtivo, no qual a consciência nasce da 

atividade prática e é construído pela interação homem-mundo, mudando de acordo com as 

mudanças sociais; a interação sujeito-objeto se dá por meio da mediação do outro; a apropriação 

do conhecimento se dá por um processo ativo do indivíduo em suas relações de trocas com o 

meio e o outro; a aprendizagem é processo social, caracterizada pelas multinterrelações entre o 

sujeito e o meio e a linguagem no interior dos grupos é básica, por exercer a função mediadora. 

Considerando os pressupostos, as metodologias de trabalho devem partir da experiência 

concreta do aluno, que deve superá-las elaborando uma nova e mais sofisticada síntese, até 

porque o conhecimento seccionado do seu contexto sócio-histórico perde seu significado, seu 

caráter transformador, torna-se apolítico e assim sendo, não propicia o desenvolvimento do 

pensamento superior. 
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O fazer pedagógico consiste no processo de construção e reconstrução da aprendizagem, 

que se dá nas relações do sujeito consigo mesmo e com os outros, as quais se processam num 

contexto social e institucional marcado pela história subjetiva e coletiva. 

Uma intencionalidade para a aquisição de um novo saber; pressupõe, portanto, um 

ensino em que se dialetizem as relações existentes, não quem aprende e quem ensina, mas a 

crença de que não se pode ensinar corretamente enquanto não se aprende durante a própria 

tarefa de ensinar. 

Na dialética da interação e da tarefa partilhada, todos e cada um são sujeitos do 

conhecer; é o grupo que possibilita a conquista de um nível simbólico que integra o plano da 

experiência, mas que também o supera, com a elaboração de um marco referencial comum. 

Essa abordagem teórica possui desdobramentos metodológicos e avaliativos, 

permitindo aos professores, pedagogos e coordenadores, enfim, a todos os atores escolares, o 

exercício da criatividade, de práticas humanizadas e rigorosas que recusem o assistencialismo, 

práticas que se pretendam radicais sem serem jamais sectárias. 

 

 
8.4. Princípios Didáticos Metodológicos 

 
A política referente às práticas pedagógicas desenvolvidas pela Faculdade avança em 

uma linha crítica alicerçada nos seguintes paradigmas: 

 Criar e difundir culturas, conhecimentos, produção artística, científica e tecnológica; 

 Desenvolver os currículos dos cursos na perspectiva da educação continuada, observados 

os interesses individuais dos estudantes e a viabilidade pedagógica e administrativa da 

Instituição; 

 Trabalhar o raciocínio crítico; 

 Prover práticas pedagógicas reflexivas e dialéticas; 

 Formar, nas diversas áreas do conhecimento profissionais comprometidos com o 

desenvolvimento socioeconômico e político local, regional e nacional; 

 Preservar, vinculando-os à vida cotidiana, ideais da ética, da responsabilidade, da cidadania, 

da solidariedade e do espírito coletivo; 

 Priorizar a pesquisa científica, com vistas ao desenvolvimento acadêmico, tecnológico e 

social; 

 Socializar conhecimentos técnicos, sociais, políticos e científicos; 

 Priorizar o atendimento às carências locais, regionais e nacionais, atendendo via serviços 

específicos à comunidade, estabelecendo relações de parceria; 
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 Valorizar e oferecer espaços para consolidação rotineira das atividades de extensão, 

considerando os objetivos anteriores que tratam da socialização do conhecimento; 

 Considerar a singularidade humana, bem como seus múltiplos aspectos, como ser social, 

biológico, psicológico, político e cultural, sujeito histórico, enfim. 

 
Dessa forma, na implementação dos cursos, a Faculdade de Iporá visa: 

 
 

 Promover o aprofundamento das ciências e da tecnologia no contexto histórico das áreas de 

códigos e linguagens, sociedade e cultura, ciências da natureza e matemáticas, buscando 

vigorosa e metodicamente a construção do conhecimento por intermédio da livre discussão 

do ensino, da iniciação científica e da extensão, fazendo da ação profissional sempre uma 

ação retomada do passado para o presente e o futuro; 

 Privilegiar a produção e a construção do conhecimento de forma sistematizada e sistêmica, 

partindo da reflexão, do debate e da crítica, numa perspectiva criativa e interdisciplinar; 

 Recuperar o conhecimento como prática, reflexão, compreensão e crítica do que nos é 

oferecido pela observação e pela experiência do mundo físico e social, bem como pelas 

mídias tecnológicas disponíveis. 

Nas matrizes curriculares dos cursos que serão oferecidos pela Faculdade de Iporá 

observar-se-á os fundamentos da estética da sensibilidade, política da igualdade e a ética da 

identidade, como também os princípios específicos de flexibilidade, autonomia, 

interdisciplinaridade e contextualização. 

A identidade supõe uma inserção no meio social que leva à definição de vocações 

próprias, que se diversificam ao incorporar as necessidades locais e as características dos alunos 

e a participação dos professores e das famílias no desenho institucional. 

A diversidade é necessária para contemplar as desigualdades nos pontos de partida dos 

alunos, que requerem diferenças de tratamento como forma mais eficaz de garantir um resultado 

comum nos pontos de chegada. 

Com a flexibilidade procurar-se-á promover a adaptação às diferenças individuais, 

respeitar os diversos ritmos de aprendizagem, integrar as diferenças locais e os contextos 

culturais. 

A autonomia deve refletir o compromisso da proposta pedagógica com a aprendizagem 

dos alunos pelo uso equânime do tempo, do espaço físico, das instalações e equipamentos, dos 

recursos financeiros, didáticos e humanos. 
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Na sala de aula, a autonomia tem como pressuposto, além da capacidade didática do 

professor, seu compromisso, que faz do trabalho cotidiano de ensinar um permanente voto de 

confiança na capacidade de todos para aprender. 

A interdisciplinaridade baseia-se na interdependência, na interação e no diálogo 

permanente entre os vários ramos do conhecimento, e deve buscar a integração do 

conhecimento num todo harmônico e significativo. 

O princípio pedagógico da contextualização permite à IES pensar o currículo de forma 

flexível, com uma ampla rede de significações, e não apenas como um lugar de transmissão do 

saber. O conteúdo de ensino deve provocar aprendizagens significativas que mobilizem o aluno 

e estabeleçam entre ele e o objeto do conhecimento uma relação de reciprocidade. 

Esses princípios pedagógicos visam contribuir para a formação da totalidade humana 

em consonância com as novas demandas do mundo contemporâneo. Também é observado 

como eixos estruturais na organização dos cursos, o “aprender a aprender, aprender a fazer, 

aprender a viver, aprender a ser”, eixos encaminhados pela UNESCO que orientarão a seleção 

dos conteúdos significativos. 

O currículo deve ser dinâmico, parcial, mutável e flexível. A sala de aula deverá estar 

aberta não só para uma série de saberes que historicamente dela foram excluídos, como também 

para a promoção permanente do diálogo entre os universos de conhecimento que sejam 

oriundos da prática ou dos fundamentos científicos. 

O currículo deve mobilizar recursos e atividades facilitadoras da construção de 

competências, integrando teoria e prática, e a metodologia de ensino deve ser ativa, dinâmica e 

envolvente; os meios devem ser o mais próximo possível da realidade do aluno. 

O currículo, em observância à LDB/96 e  à legislação que orienta a organização 

curricular, segue as especificidades de cada nível e modalidade de ensino, sendo ainda ofertados 

componentes optativos e disciplinas específicas que promovem a complementação de estudos. 

Um curso ou programa deve oferecer aos alunos referenciais teórico-práticos que 

colaborem na aquisição de competências cognitivas, habilidades e atitudes e que promovam o 

seu pleno desenvolvimento como pessoa, assim como o exercício da cidadania e a qualificação 

para o trabalho. 

Precisa estar integrado às políticas, diretrizes, parâmetros e padrões de qualidade 

definidos para cada nível educacional e para o curso específico, atendendo às orientações do 

órgão federal competente. 
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5. CONTEXTUALIZAÇÃO DO CURSO 

 

Denominação do 

Curso: 

Curso Superior de Graduação em Tecnologia em 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas 

Modalidade: Presencial 

Endereço de Oferta: 
Faculdade de Iporá - Rua Serra Cana Brava, Qd. 2 Lt. 4 – Jardim 

Novo Horizonte II. 

Turno de 

Funcionamento: 
Integral Matutino Noturno Totais 

Vagas anuais:  100 100 200 

Regime de Matrícula: Semestral 

Dimensão das Turmas: 
Teóricas Práticas 

  

Duração do Curso: 
Tempo Mínimo Tempo Máximo 

5 semestres 8 semestres 

 

5.1 Forma de acesso ao curso 
 

Ao delinear a Política de Acesso ao Curso, a FAI visualizou a necessidade de 

implementar ações para ampliar o acesso de estudantes aos cursos por ela oferecidos, assim 

como garantir a permanência bem sucedida destes estudantes na Instituição. 

Complementarmente fez-se necessário compreender os motivos que levam aos altos níveis de 

evasão, verificado na maioria das Instituições brasileiras e buscar medidas que possam 

minimizar este problema. 

Este posicionamento é coerente com a legislação brasileira segundo a qual “A educação 

será desenvolvida com base, entre outros, no princípio da igualdade de condições para o acesso 

e permanência na escola” – Artigo 206, Inciso I da Constituição da República Federativa do 

Brasil e Artigo 3, Inciso I da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 

Esta preocupação situa-se ainda, no cenário delineado mais fortemente a partir da 

segunda metade da década de 1990, quando a política governamental relativa à educação 

assinalava a necessidade de uma revisão nas formas de acesso ao Ensino Superior brasileiro. 

Evidentemente, a democratização do acesso alterou significativamente o perfil dos estudantes 

que ingressam nos diferentes cursos do sistema superior de ensino e que tem sofrido sensíveis 

mudanças em decorrência de fatores sociais e econômicos. 

As discussões realizadas sobre esta temática geraram, em várias Instituições, formas 

alternativas para o ingresso nos cursos de graduação, dentre as quais se destacaram o uso do 
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ENEM, a adoção de cotas (estudantes de escolas públicas, negros, índios) a seleção previamente 

agendada e o Programa de Avaliação Seriada. 

Nesta perspectiva, as Diretrizes que norteiam a política de acesso, seleção e 

permanência do alunado da FAI são: 

 Democratizar as formas de acesso ao ensino de graduação, oferecendo oportunidades 

de permanência e melhorar o desempenho acadêmico do estudante matriculado na 

Faculdade; 

 Estimular a realização de ações destinadas a reduzir a seletividade social ampliando as 

condições de acesso aos cursos da FAI de estudantes de condição socioeconômica 

desfavorável; 

 Rever a natureza dos critérios de seleção; 

 Realizar estudos permanentes visando à equalização das oportunidades de acesso; 

 Promover debates sobre o processo de seleção da Faculdade; 

 Promover programa de recepção ao calouro, com atividades acadêmicas e culturais com 

o objetivo de socializar o estudante na vida universitária; 

 Criar condições de acesso dos estudantes às novas tecnologias da informação; 

 Estimular a participação estudantil nas atividades de ensino, extensão e iniciação 

científica; 

 Garantir o apoio necessário à plena realização do estudante como universitário 

(acadêmico, cultural, social e político); 

 Identificar, junto ao estudante, os problemas que o levariam à desistência do curso e, 

ainda, a possibilidade de descontentamento com os diversos níveis de relacionamento, 

visando manter ou superar as expectativas discentes; 

 Desenvolver, para os estudantes de baixa renda, mecanismos que promovam condições 

socioeconômicas que viabilizem a permanência e o sucesso dos mesmos na Faculdade; 

 Realizar pesquisas, estudos e análises para identificar em detalhes os dados sobre 

ingressantes, evasão/abandono, tempos médios de conclusão, formaturas, relação 

docente/estudante para tentar reduzir ou diminuir estes índices e, também, acelerar os 

processos de preenchimento das vagas, tendo em vista a melhoria das atividades 

educativas; 

 Buscar por meio do desenvolvimento de mecanismos pertinentes, formas que viabilizem 

o resgate do alunado. 

 A oferta de vagas e o processo seletivo serão realizados semestralmente conforme edital 

publicado no site da instituição e outros meios de comunicação. Ressalta-se que os 
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candidatos poderão pleitear vagas de bolsas do ProUni, Bolsas da Organização das 

Voluntárias de Goiás (OVG), bolsas definidas por meio de convênios com empresas e 

órgãos públicos e bolsas internas, definidas no Plano de Desenvolvimento Institucional 

(PDI). 

 Em suma, as principais formas de acesso ao Curso de Graduação em Tecnologia em 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas são: 

 Processo Seletivo Discente (Vestibular): processo seletivo que permite ao candidato, 

com o Ensino Médio completo, aprovado e classificado em concurso específico, o 

ingresso no Curso. 

 Transferência: processo seletivo para alunos de outras instituições de ensino superior, 

transferidos para o mesmo curso ou de outras áreas afins, ou ainda de outras áreas, com 

o mínimo de duas disciplinas iguais ou equivalentes, obedecendo ao número de vagas 

fixadas em edital especifico. 

 Portadores de diploma de nível superior: processo seletivo para graduados em cursos 

superiores. 

 Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), criado em 1998 pelo Ministério da 

Educação e que serve para medir o desempenho do aluno concluinte do Ensino Médio. 

 
6.0. Características Gerais do Curso Superior de Graduação em Tecnologia em Análise 

e Desenvolvimento de Sistemas 

 

Denominação: CURSO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO EM TECNOLOGIA EM ANALISE 

E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

Modalidade de Ensino: Tecnologia 

Modalidade de Oferta: Presencial 

Vagas Anuais: 200 

Turnos de Funcionamento: Matutino e Noturno 

Integralização: Mínimo de 05 semestres e máximo de 06 semestres. 

Carga Horária e Duração do Curso: 2240 Horas – 05 semestres 

Regime de Matrícula: Semestral 

Regime do Curso: Seriado Semestral 
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7.0. Contextualização do Curso de Tecnologia em Analise e Desenvolvimento de 

Sistemas da Faculdade de Iporá – FAI 

Vinculado ao eixo de Comunicação e Informação do Catálogo Nacional de Cursos 

Superiores de Tecnologia, o Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas utiliza de metodologias participativas no processo ensino-aprendizagem, onde o aluno 

é sujeito ativo na construção do conhecimento, potencializando o desenvolvimento de suas 

competências e habilidades socioeducativas pela articulação permanente de sua aprendizagem 

construída nas experiências profissional e de vida. 

Possui uma base teórica-operacional que, sem descuidar dos conteúdos teóricos de 

natureza acadêmica, mantém seu marco conceitual próprio, como graduação de características 

especiais, voltada para o mercado de trabalho. Assim sendo, o Curso Superior de Tecnologia 

em Análise e Desenvolvimento de Sistemas contemplará nos objetivos definidos do Projeto 

Pedagógico do Curso (PPC), em acordo com os objetivos do Projeto Pedagógico Institucional 

(PPI) e com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), o estímulo a pesquisa, ao 

desenvolvimento científico, ao pensamento crítico-reflexivo e a formação profissional do 

Analista de Sistemas para atuação no mercado de trabalho e desenvolvimento social. 

Como consta no PPI, a Faculdade de Iporá, como instituição privada prestadora de 

serviços educacionais, adequa-se ao Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – 

SINAES, criado pela Lei nº. 10.861, de 14 de abril de 2004. O SINAES, na sua regulamentação, 

prevê como um dos processos, a auto avaliação institucional articulada ao desenvolvimento 

institucional. 

O Projeto do Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas 

foi construído pela comunidade acadêmica e será materializado na prática com qualidade e 

responsabilidade social. 

A Faculdade de Iporá conceberá o Curso Superior de Tecnologia como uma modalidade 

de ensino capaz de oferecer o acesso e a permanência de estudantes no ensino superior, 

rompendo barreiras geográficas de tempo e espaço. 

O presente Projeto Pedagógico do Curso Superior de Tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas é fruto do resultado de uma construção coletiva dos professores 

do Curso e reflete o pensamento educacional contemporâneo, em um processo de tomada de 

consciência da importância da educação como estratégia de democratização do saber em nosso 

país. 

O Curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas será concebido 

tendo como fundamento não só os princípios que norteiam e identificam esta Instituição e seu 
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compromisso com o desenvolvimento socioeconômico das regiões na qual se insere, como 

também com os princípios e os fundamentos essenciais da educação. O curso possui um 

currículo flexível, com estratégias metodológicas diversas, de modo a poder adequar-se à 

realidade da nossa região, buscando aproximar o espaço acadêmico ao meio social de origem, 

possibilitando integração entre os interesses específicos regionais e a formação de profissionais 

qualificados. Neste sentido, cabe ressaltar a relevância deste aspecto, na medida em que a 

qualificação do indivíduo capaz de exercer cidadania se torna de suma importância quando 

integrada ao grupo social de ação imediata; difundindo a cultura, a ciência e a tecnologia, 

realizando concretamente a ligação entre a faculdade e a sociedade. 

É importante destacar, sobretudo, que a Faculdade de Iporá pretende, com a educação, 

ampliar o seu campo de alcance para o exercício da educação na sociedade brasileira como um 

todo, tendo em vista as demandas sociais, ratificando o papel da faculdade como agente de 

promoção do desenvolvimento social. 

A partir das bases filosóficas do curso, a inserção no mercado de trabalho não deve 

ocorrer de maneira passiva: o tecnólogo que a FAI se propõe a formar não deverá ser um simples 

repetidor das técnicas. 

Se, por um lado, é indispensável um cabedal de conhecimento e técnicas de gestão 

essencialmente utilitárias, por outro, a gestão organizacional contemporânea requer do 

tecnólogo cultura ampla, criatividade, habilidade no relacionamento interpessoal, abertura ao 

novo, busca do aprendizado contínuo e visão interdisciplinar, além de conhecimentos profundos 

em uma ou mais áreas funcionais. 

Esta será a base sobre a qual o próprio discente poderá construir, como agente ativo, 

uma sólida formação geral e profissional, tendo em vista o desenvolvimento da capacidade de 

análise e percepção crítica dos fenômenos sociais, organizacionais e de mercado interligados 

com a habilidade para tecer juízos de valor, como também para, ativamente, promover uma 

seleção pragmática de oportunidades. 

Propõe-se com o Curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de sistemas um 

compromisso fundamental com o mundo do trabalho. Deste modo, adotam como princípios da 

ação pedagógica a construção ativa do conhecimento pelo discente através da integração entre 

a formação teórica, técnica e prática, tendo em vista o desenvolvimento de uma postura 

empreendedora e da capacitação investigativa, técnica e instrumental que viabilizem sua 

inserção ativa no mundo do trabalho. 

O curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas terá forte 

direcionamento para a capacitação de analistas e desenvolvedores de sistemas de computadores, 
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criando as condições indispensáveis à empregabilidade do aluno em curto espaço de tempo. O 

curso estará voltado tanto para os profissionais que já possuem uma experiência prática e deseja 

aprofundar sua capacitação, quanto para aqueles que pretendem ingressar na área. O Curso 

Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Faculdade de Iporá 

possui uma carga horária de 2240, que serão distribuídas por cinco semestres. 

 

7.1. Justificativa  

 

A nova sociedade, eminentemente voltada para a TI, exige que o egresso do Curso 

Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas seja um profissional 

generalista no campo técnico e científico, capaz de estabelecer um elo entre as tendências da 

informática e a aplicação de suas técnicas na solução de problemas organizacionais; que tenha 

habilidades para gerir e desenvolver sistemas de informações. 

O perfil do profissional de informática, exigido pelo mercado, é representado por recursos 

humanos com habilidades para absorver e repassar as tecnologias inovadoras, que possam 

inferir na solução de problemas com propostas objetivas e fundamentadas, que introduzam 

mudanças visando a otimização de recursos, custos e benefícios. 

Ao final do curso, os egressos estarão aptos a analisar, projetar, implantar e gerir sistemas 

de informação, utilizando-se de tecnologias de informação adequadas, que possam solucionar 

variados problemas organizacionais, demonstrando conhecimento de: 

 Lógica de programação,  

 Linguagens de programação;  

 Diversas tecnologias da informação disponíveis;  

 Tratamento, à organização e à recuperação de informações; 

 Gerência de ambientes computacionais; 

 Gestão, inteligência competitiva e empreendedorismo; 

 Expressão oral e escrita na língua portuguesa. 

O perfil do egresso do Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas será o de um profissional com capacidade de negociação, ético, ativo, provocador de 

decisões, empreendedor e inovador dentro das organizações. Um agente pró-ativo dotado de 

visão própria capaz de utilizar a informática e a TI como ferramentas de desenvolvimento 

coorporativo, através da absorção de novas tecnologias, gestão de sistemas e recursos, 

integração de tecnologias em sistemas de informação. 

O profissional deverá desenvolver sua habilidade para resolver problemas e enfrentar situações 
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de imprevisibilidade, incerteza e instabilidade, usando raciocínio lógico, crítico, e analítico para 

operar e expressar-se de maneira crítica diante das diferentes conjunturas organizacionais e sociais. 

 
 

8.0. Políticas Institucionais no Âmbito do Curso 

 
Inicialmente, vale ressaltar que a concepção deste Projeto Pedagógico se constituiu não 

apenas levando-se em consideração as perspectivas formais pelas quais se institui a gênese deste 

gênero de documento, ou seja, da concepção estática de “projetar” ou “lançar para adiante”, 

mas de um sentido mais amplo ligado ao plano da “ação” e da formação humana em seu sentido 

pleno. 

Trata-se, portanto, de uma visão acerca do processo de formação profissional delineada 

pela Coordenação de Curso, Colegiado e NDE – Núcleo Docente Estruturante constituída neste 

Projeto Pedagógico articulado naturalmente com o Projeto Pedagógico Institucional – PPI e 

com o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI da Faculdade de Iporá – FAI, na medida 

em que seus pressupostos refletem aqueles estabelecidos nesses documentos institucionais. 

Essa perspectiva advém do fato de que a elaboração de um Projeto Pedagógico implica 

em analisar o contexto real e o escolar definindo ações, estabelecendo o que alcançar, criando 

percursos e fases para o trabalho, definindo tarefas para os atores envolvidos e acompanhando 

e avaliando a trajetória percorrida e os resultados parciais e finais. 

Esta função não pode ser assumida, na visão dos responsáveis pela gestão do curso 

(Coordenação, Colegiado e NDE), sem que haja uma efetiva articulação com outros 

instrumentos que sinalizam a direção institucional para o alcance de compromissos acadêmicos 

e sociais. Assim, este Projeto Pedagógico se constitui naturalmente como uma imprescindível 

implementação do Projeto Pedagógico Institucional – PPI e o Plano Desenvolvimento 

Institucional – PDI que juntos com o Projeto Pedagógico do Curso – PPC auxiliam na 

consolidação e efetivação da missão institucional e social da IES. 

Nesse contexto, para o Curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas, a IES, a partir dos órgãos gestores e colegiados responsáveis pelo curso, estimulará 

as políticas institucionais relativas ao Ensino, à Extensão e da mesma maneira, mas em uma 

perspectiva de constituição de estudos autônomos e constituição de profissionais críticos, à 
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Pesquisa na forma de Iniciação Científica (Investigação Científica e Contextual). Afinal, apesar 

de sua organização acadêmica ainda no âmbito de Faculdade isolada, a IES entende que é por 

meio de ferramentas de aprendizado investigativo, próximo a iniciação científica e no âmbito 

da gênese da pesquisa, que se pode assumir a perspectiva de considerar os profissionais egressos 

em sua capacidade de decidir e de sempre estarem prontos a rever, reaprender e reavaliar as 

suas práticas e teorias, pelo confronto de suas ações cotidianas com as produções teóricas; ou 

seja, pela pesquisa da prática e a produção de novos conhecimentos para a teoria e prática 

profissional. 

Ainda nesse contexto, a gestão da IES e do curso têm plena consciência de que as 

políticas extensionistas, associadas permanentemente ao âmbito do ensino e da investigação, 

previstas no seu PPI – Projeto Pedagógico Institucional devem ser estabelecidas em todos os 

cursos. 

A título de exemplo dessa possibilidade de realização da indiciossabilidade do tripé 

ensino-pesquisa-extensão surgem os Projetos Interdisciplinares e as Atividades Integradoras 

delineadas neste curso de maneira muito séria e passíveis de realização. 

Assim, as políticas institucionais no âmbito do curso estabelecidas a partir do PPI da 

IES, fundamentam-se na integração do ensino com a pesquisa aplicada e a extensão, 

objetivando formação de qualidade técnica-acadêmica e profissional, tudo a partir de uma 

prática institucional calcada em princípios éticos que possibilite a construção do conhecimento 

técnico-científico, o aperfeiçoamento cultural e o desenvolvimento de um pensamento 

reflexivo, crítico e responsável, que impulsionem a transformação sócio-político-econômica e 

ambiental da sociedade, em especial da região de inserção da IES. 

Para constituir essa prática formativa, a Coordenação, o Colegiado e o NDE do Curso 

constituíram as concepções do curso a partir dos objetivos abaixo delineados. 

 

 
8.1. Objetivo Geral 

 
O Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas da 

Faculdade de Iporá terá como objetivo possibilitar aos alunos o desenvolvimento de 

competências e habilidades conceituais e procedimentais, que os capacitem a atuar 

profissionalmente como analistas e desenvolvedores de sistemas, capazes de planejar e 

desenvolver softwares para computadores. Um dos principais mecanismos de atuação do 
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Analista de Sistemas está relacionado com a criação e execução de software. E se faz necessário 

a formação humana de profissional atento a tais questões. 

 

 
8.2. Objetivos Específicos 

 
Uma vez que os sistemas de informação estão difundidos em todas as áreas 

organizacionais, será ampla a atuação do profissional de Sistemas de Informação como 

adequadamente a tecnologia da informação na solução de seus problemas. 

Será um trabalho que apresenta aspectos multidisciplinares, integrando diversas áreas 

de conhecimento, como ciência da computação, ciências gerenciais e ciências 

comportamentais. 

Para tanto os objetivos específicos do curso serão: 

 Formar profissionais capazes de analisar problemas e desenvolver soluções para as 

organizações, através da modelagem e desenvolvimento de sistemas de informação; 

 Formar profissionais com visão interdisciplinar, que busquem o aperfeiçoamento 

contínuo, integrando conhecimentos para o desenvolvimento de soluções 

computacionais adequadas às organizações. 

 Promover sólida formação técnico-científica para o desenvolvimento e 

gerenciamento de projetos de sistemas de informação 

 Estimular o egresso a interagir junto aos problemas sócio tecnológicos da 

comunidade e das organizações. 

 Formar profissionais com visão global, humanística e calcada na ética. 

 Incentivar a investigação científica, visando o desenvolvimento da ciência e da 

tecnologia. 

 Tornar o Curso de Tecnologia em Análise em Desenvolvimento de Sistemas da 

Faculdade de Iporá – FAI referência na formação de profissionais para o mercado 

de trabalho e na oferta de serviços voltados à Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas. 

 
 

8.3. Perfil Profissional do Egresso 

 
De acordo com o Parecer CNE/CP nº. 29/2002, os cursos de graduação tecnológica 

devem primar por uma formação em processo contínuo. Essa formação deve pautar-se pela 
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descoberta do conhecimento e pelo desenvolvimento de competências profissionais necessárias 

ao longo da vida. 

Deve, ainda, privilegiar a construção do pensamento crítico e autônomo na elaboração 

de propostas educativas que possam garantir identidade aos cursos de graduação tecnológica e 

favorecer respostas às necessidades e demandas de formação tecnológica do contexto social 

local e nacional. 

A formação tecnológica proposta no modelo curricular deve propiciar ao estudante 

condições de: assimilar, integrar e produzir conhecimentos científicos e tecnológicos na área 

específica de sua formação; analisar criticamente a dinâmica da sociedade brasileira e as 

diferentes formas de participação do cidadão-tecnólogo nesse contexto; e desenvolver as 

capacidades necessárias ao desempenho das atividades profissionais. 

Nesse sentido, o Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas terá 

competência para, projetar, desenvolver, implantar e manter sistemas de informações, dominar 

aplicativos e ferramentas para desenvolvimento de sistemas e recuperação de informações, 

dominar aplicativos e ferramentas para intercomunicação de sistemas, utilizar linguagens de 

programação visual, orientadas a objeto e eventos, administrar meios e recursos relacionados 

às atividades de informática e TI, transmitir e difundir novas tecnologias nas áreas da 

informática adequando-as às necessidades das organizações, sendo um profissional apto para 

resolver problemas e enfrentar situações de imprevisibilidade, incerteza e instabilidade, usando 

raciocínio lógico, crítico e analítico para operar e expressar-se de maneira crítica diante das 

diferentes conjunturas organizacionais e sociais. 

 
8.4. Competências e Habilidades 

 
 A base de conhecimentos científicos e tecnológicos deverá capacitar o profissional para: 

  Analisar, projetar e desenvolver sistemas de informações com base em 

conhecimentos tecnológicos adquiridos. 

  Gerenciar equipes de profissionais de desenvolvimento de sistemas de informação, 

seguindo metodologias de analise e projetos de sistemas. 

  Dominar as novas tecnologias de desenvolvimento de software, de modo selecionar 

e aplicar tais tecnologias no desenvolvimento dos sistemas de informação. 

  Ser criativo e inovador na proposição de soluções e identificar oportunidades de 

negócios com o objetivo de criar e gerenciar empreendimentos para a concretização das 

oportunidades. 
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  Ter uma visão sistêmica das organizações e compreender a inter-relação das 

diferentes áreas organizacionais, de modo poder identificar problemas e limitações das 

organizações e propor soluções baseadas em sistemas de informação, avaliando os 

riscos e ganhos inerentes a cada uma delas. 

  Participar ativamente do planejamento e implementação das estratégias 

organizacionais, identificando as mudanças tecnológicas e analisando as diferentes 

possibilidades da tecnologia da informação. 

 Conceber e especificar arquiteturas de TI para sistemas informatizados. 

 Participar e conduzir processos de negociação. 

 Ser flexível e adaptar-se ao ambiente organizacional e a novas tecnologias. 

 Analisar, modelar, desenvolver, implantar e administrar sistemas de informação 

aplicados a qualquer área do conhecimento. 

 Identificar a necessidade de alterações em sistemas de informação em operação. 

 Analisar soluções alternativas para demandas organizacionais, incluindo a análise de 

risco e integração das soluções propostas com soluções em operação. 

 Analisar, desenvolver, implantar e manter soluções para segurança de sistemas de 

informação. 

 Desenvolver, gerenciar e supervisionar projetos que envolvam sistemas de informação. 

 Gerenciar equipes de trabalho no desenvolvimento de sistemas de informação. 

 Compreender os processos de negócio de uma organização. 

  Representar os modelos mentais dos indivíduos e do coletivo na análise de requisitos 

de um sistema. 

 Ser criativo e inovador na sugestão de soluções para os problemas de identificação de 

oportunidades nas organizações. 

 Expressar ideias de forma objetiva, aplicando técnicas de comunicação recomendadas 

para cada necessidade. 

 Capacidade em conduzir processos de negociação. 

 Integrar e gerenciar grupos visando o cumprimento de metas. 

 Ter uma visão aplicada da área da informática em termos políticos, éticos sociais e 

econômicos. 

 Identificar oportunidades de negócios e implantar e coordenar empreendimentos para a 

conquista das mesmas. 

 
8.5. Áreas de Atuação 
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Com o perfil adquirido, o Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas terá 

competência para: projetar, desenvolver, implantar e manter sistemas de informações; dominar 

aplicativos e ferramentas para desenvolvimento de sistemas e recuperação de informações; 

desenvolver projetos de redes de computadores atenta às técnicas de segurança das 

informações; utilizar linguagens de programação visual, orientadas a objeto e eventos; 

desenvolver soluções voltadas à INTERNET/Web; administrar meios e recursos relacionados 

às atividades de informática e TI; transmitir e difundir novas tecnologias nas áreas da 

informática adequando-as às necessidades das organizações. 

O Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas poderá atuar 

profissionalmente nas áreas de suporte técnico, de programação e de análise e desenvolvimento 

de sistemas, seja de forma autônoma ou em empresas privadas de todos os portes, bem como 

no serviço público. 

 

 
9.0. Organização Curricular do Curso Superior de Graduação em TECNOLOGIA 

EM ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

 

9.1. Estrutura Curricular 

A estrutura curricular do Curso, como já apontado anteriormente, é resultante, 

essencialmente, da reflexão sobre a missão da IES, do curso, da concepção, da visão, dos 

objetivos e do perfil do egresso almejado nos seus respectivos campos de atuação, objetivando, 

a priori, contemplar ao que dispõe as Diretrizes Curriculares para curso de Graduação em 

Tecnologia em Analise e Desenvolvimento de Sistemas. 

Trata-se de uma perspectiva que promove uma articulação do ensino das disciplinas, 

através de uma proposta pedagógica que privilegia o ensino participativo com enfoque nos 

alunos, o que possibilita as estes não só absorver o conhecimento teórico, como também 

viabilizar conexões, através dos modernos conhecimentos tecnológicos práticos, para captar e 

compreender a nossa complexa realidade social e o amplo universo de informações que influem 

no processo de decisão. 

Assim, obedecendo às prerrogativas das Diretrizes Curriculares Nacionais, o curso está 

organizado de modo a oferecer ao aluno, referenciais teórico-práticos que colaborem na 

aquisição de competências cognitivas, habilidades e atitudes e que promovam o seu pleno 

desenvolvimento como pessoa, o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. 
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As estratégias adotadas no curso para relacionar o processo de ensino à realidade dos 

alunos foram construídas com a participação do colegiado do curso e o NDE. Vale destacar que 

o curso desenvolveu pesquisa própria de levantamento do perfil do corpo discente e docente, 

adotando práticas metodológicas de ensino, de revisão de conteúdo, bem como de capacitação 

docente, a partir das evidências demonstradas. O princípio da contextualização permite pensar 

o currículo de forma abrangente, com uma ampla rede de significações, e não apenas como um 

lugar de transmissão e reprodução do saber. 

A contextualização envolve o estabelecimento de uma relação de reciprocidade entre o 

aluno e o objeto de conhecimento, favorecendo uma aprendizagem significativa, uma vez que 

está baseada nos diferentes âmbitos e dimensões da vida pessoal, social e cultural dos alunos. 

O currículo do Curso de Graduação em Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas 

está em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais, bem como com o universo onde 

o analista de sistemas deve ser sujeito das transformações sócio-político-econômicas, 

ambientais e culturais demandadas pela sociedade. 

Assim sendo, os conteúdos das disciplinas contemplam temas transversais do cotidiano 

do perfil deste profissional e da realidade da saúde psíquica da região de abrangência do curso 

e do contexto global, desenvolvendo competências que o capacite a uma visão holística da sua 

realidade e de outrem, propiciando ao egresso favorecer a melhoria da qualidade de vida da 

população em uma realidade social que se torna muito complexa e volátil. 

Para tal, a matriz curricular apresenta eixos de formação estabelecidos pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Tecnologia em Analise e 

Desenvolvimento de Sistemas . De acordo com o parecer CNE/CES nº: 277/2006 o eixo 

Tecnológico de Formação do Curso de Graduação em Tecnologia em Analise e 

Desenvolvimento de Sistemas é o eixo da INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO. Compreende 

tecnologias relacionadas à comunicação e processamento de dados e informações. Abrange 

ações de concepção, desenvolvimento, implantação, operação, avaliação e manutenção de 

sistemas e tecnologias relacionada à informática e telecomunicações. Especificação de 

componentes ou equipamentos, suporte técnico, procedimentos de instalação e 

configuração, realização de testes e medições, utilização de protocolos e arquitetura de redes, 

identificação de meios físicos e padrões de comunicação e, sobremaneira, a necessidade de 

constante atualização tecnológica, constituem, de forma comum, as características desse 

eixo. O desenvolvimento de sistemas informatizados desde a especificação de requisitos até os 

testes de implantação, bem como as tecnologias de comutação, transmissão, recepção de dados, 

podem constituir-se em especificidades desse eixo. 
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9.1.1. Estrutura Curricular: Atendimento aos Requisitos Legais do MEC 

Além dos aspectos ligados as expectativas profissionais e sociais condicionadas nas 

perspectivas da tríade ensino-pesquisa-extensão, houve o cuidado em atender plenamente ao 

que preconizam os Requisitos Legais e Normativos do MEC acerca das diretrizes de temas 

transversalizados demandados pelos documentos públicos como a Educação Ambiental, os 

Direitos Humanos e as Relações Étnico-Raciais. 

Assim sendo, far-se-á o estabelecimento de temas transversais obrigatórios pela 

Legislação Educacional de maneira contínua ao currículo, a saber: 

1) Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações étnico-raciais e 

para o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena, nos 

termos da Lei Nº 9.394/96, com a redação dada pelas Leis Nº 10.639/2003 e N° 

11.645/2008 e na Resolução CNE/CP N° 1/2004, fundamentada no Parecer 

CNE/CP Nº 3/2004. 

A partir deste PPC, os docentes responsáveis pelas disciplinas do currículo e pela 

constituição dos respectivos planos de ensinos serão os precursores do atendimento a essa 

legislação, a saber: 

a) Disciplina=> Comunicação e Expressão: Será indicado aos professores que se 

utilizem de textos para exercícios de leitura e interpretação que abordem os temas 

relacionados às relações étnico raciais, bem como a valorização e história da cultura 

afro-brasileira; 

b) Disciplina=> Fundamentos das Ciências Sociais e do Comportamento: Estabelecida 

para enfocar os aspectos acerca das relações e o desenvolvimento social para as 

organizações, a disciplina traz em seu bojo de conteúdos e ementário as perspectivas 

acerca das relações étnico-raciais. 

Obs* Além dos nortes descritos contar-se-á com o estímulo da IES e do curso na 

oferta de seminários de extensão e/ou ações sociais que permitam que se aborde o 

tema em sua plenitude prático-social. 

 
2) Políticas de educação ambiental, conforme o disposto na Lei N° 9.795/1999, no 

Decreto N° 4.281/2002 e na Resolução CP/CNE Nº 2/2012. 

Tendo como norte das ações acadêmicas e pedagógica este PPC, a estrutura curricular 

permitirá que os professores sejam orientados na constituição dos seus planos de ensino 

abordando as expectativas socioambientais, a saber: 



41 
 

a) Disciplina=> Fundamentos Filosóficos Éticos, Responsabilidade Socioambiental: A 

disciplina tem como perspectiva, além de trato das questões éticas e filosóficas, 

ampla discussão acerca da relação do homem com as expectativas ambientais. 

b) Disciplina=> Comunicação e Expressão: Os docentes serão orientados a utilizarem 

textos e temas de redação voltados às questões ambientais, tudo com o objetivo que 

se possibilite a discussão e a sensibilização do aluno nos anseios da educação 

ambiental; 

c) Disciplina=> Fundamentos Administração: a disciplina em questão possibilita que 

o professor (e assim ele será orientado) aborde a relevância das questões ambientais 

para as ciências e novas teorias da administração. Afinal, já faz parte das 

bibliografias específicas da administração a abordagem da sustentabilidade, 

responsabilidade social e o meio ambiente como previsões das perspectivas teóricas; 

d) Disciplina=> Liderança, Criatividade e Empreendedorismo: Não há como tratar o 

tema “empreender” sem que se aborde e sensibilize os educandos quanto às questões 

ambientais. 

Obs* Além das possibilidades acima, a IES constituirá eventos sistemáticos na 

forma de Extensão voltados à educação ambiental. 

3) Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, conforme o disposto 

no Parecer CNE/CP Nº 8/2012 e no Parecer CP/CNE N° 8, de 06/03/2012, que 

originou a Resolução CP/CNE N° 1, de 30/05/2012. 

 
a) Disciplina=> Comunicação e Expressão: os professores serão orientados a 

proporcionar aos alunos textos de leitura e temas de redação voltados ao debate 

acerca da defesa dos direitos humanos; 

b) Disciplina=>Fundamentos Filosóficos, Éticos, Responsabilidade Socioambiental: 

os professores serão orientados a tecer nos seus planos de ensino as perspectivas 

acerca dos aspectos filosóficos ligados aos direitos humanos; 

c) Disciplina=> Fundamentos das Ciências Sociais e do Comportamento: a disciplina 

aborda temáticas referentes a Sociologia e as Relações Étnicas e discute 

conjuntamente com as questões relacionadas a diversidade, os aspectos acerca dos 

direitos humanos. 
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Obs* Além dos nortes acima, haverá o estímulo da IES e do curso na oferta de 

seminários de extensão e/ou ações sociais que permitam que se aborde o tema em 

sua plenitude prático-social. 

 

 
9.2. Estrutura Curricular: Flexibilização Curricular 

 
O processo de flexibilização curricular não pode ser entendido como uma mera 

possibilidade de escolha de disciplinas ou acréscimo de atividades complementares na estrutura 

curricular. Afinal, o curso implementa a flexibilização curricular também através de Atividades 

de Extensão, Iniciação Científica, disciplinas Eletivas, Monitoria, participação em Projetos de 

Extensão, programa interno de capacitação, participação em seminários internos e a promoção 

de eventos locais e regionais. 

Assim, o curso de Graduação em Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas da Faculdade de Iporá – FAI está centrado em uma perspectiva integrada ao que prevê 

o seu PDI no que concerne à indiciossabilidade entre o ensino, a pesquisa na forma de Iniciação 

Científica e a Extensão, oportunizando ao aluno, além do que é previsto formalmente a partir 

do seu currículo, uma dimensão plena de todos os eventos e perspectivas constituídas na visão 

e no fazer acadêmico da IES. 

 
9.2.1. Estrutura Curricular: Atividades Complementares 

 
As Atividades Complementares caracterizam-se por um conjunto de estudos 

independentes de livre escolha do aluno, composta por 100 horas, que objetivam 

desenvolver a autonomia no futuro profissional, bem como, proporcionar um espaço 

curricular para a necessária transversalidade.  

Dessa forma, os objetivos gerais das atividades complementares são os de flexibilizar 

e enriquecer o perfil dos alunos, ampliando seus horizontes e contribuindo para fortalecer 

suas futuras competências como analista de sistemas, além de permitir-lhes a possibilidade de 

aprofundamento temático e interdisciplinar. 

Dessa forma, em todos os semestres o aluno deverá buscar de maneira autônoma 

conhecimentos inter, multi e transversais integrados aqueles que se apreende em sala de aula, 

até integralizar a carga horária respectiva ao final do curso. 

São diversas as opções para se constituir tais atividades, no entanto, elas devem ser 

constituídas e validadas conforme regimento próprio, disponível no site da IES e nos 
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documentos institucionais. 
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9.2.2. Estrutura Curricular: Disciplinas Eletivas 

O curso terá uma estrutura curricular organizada de forma a ser flexível a se adaptar ao 

perfil do estudante. Com o objetivo de se flexibilizar o currículo dando oportunidade ao aluno 

de interferir em sua formação, ele poderá cursar disciplinas segundo seu interesse individual 

através das disciplinas eletivas. 

Assim busca-se uma estrutura curricular abrangente e flexível. A abrangência permite 

uma formação ampla no campo da Engenharia Ambiental e Sanitária. As disciplinas eletivas 

permitirão ao aluno, mediante auxílio e aconselhamento didático-pedagógico da coordenação 

do curso, selecionar dentre as disciplinas pertencentes ao grupo que deve integralizar a(s) 

disciplina(s) que cursará (obrigatoriamente, pois perfaz parte da carga horária mínima do 

curso). Desta forma, o egresso terá um perfil profissional, de certa forma, mais flexível, e ainda 

mais consoante com a realidade e necessidades do mundo atual. Adicionalmente, mesmo tendo 

integralizado a (s) disciplinas(s) eletiva (s) (de caráter obrigatório necessária ao cumprimento 

da carga horária mínima de seu curso) caso o aluno deseje cursar outra(s) adicionalmente, terá 

a carga horária, bem como os conteúdos curriculares inclusos em seu histórico, permitindo 

enriquecer sua formação profissional. 

Vale destacar que, progressivamente este elenco de disciplinas eletivas poderá ir sendo 

ampliado, observando-se sempre as demandas da realidade da área e as necessidades demandas 

pelo processo formativo real. 

 
9.2.3. Estrutura Curricular: Atividades Práticas Supervisionadas - APS 

No contexto didático-pedagógico dos cursos de graduação é fundamental o 

estabelecimento de relações teórico-práticas que permitam um processo de formação técnica e 

o desenvolvimento de competências diversas. Nesse sentido, a estruturação curricular dos 

cursos de graduação da FAI inseriu a partir do ano de 2016, as chamadas APS – Atividades 

Práticas Supervisionadas na integralização das cargas horárias dos seus cursos, 

principalmente com objetivo de inserir atividades práticas nas respectivas disciplinas. 

As APS são atividades desenvolvidas sob a orientação, supervisão e avaliação de 

docentes e realizadas pelos acadêmicos em horários diferentes daqueles destinados às 

atividades presenciais. Podem ser consideradas APS: estudos dirigidos, trabalhos individuais, 

trabalhos em grupo, desenvolvimento de projetos, atividades em laboratório, atividades de 

campo, oficinas, pesquisas, estudos de casos, seminários, desenvolvimento de trabalhos 

acadêmicos, dentre outras. 
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O projeto visa à multidisciplinaridade como prática pedagógica entre acadêmicos e 

docentes, em ambientes de aprendizagem que simulem as atitudes do mercado de trabalho 

como: o processo de formação das equipes, o estabelecimento de relações teórico-práticas a 

partir dos conteúdos ministrados, bem como promover a construção do conhecimento de forma 

compartilhada entre os acadêmicos. 

A fim de alcançar tais objetivos, as APS são propostas ao longo dos cursos. O 

desenvolvimento destas atividades poderá ocorrer de várias formas, tais como laboratórios, 

atividades em biblioteca, iniciação científica, trabalhos individuais e em grupo. Esta forma de 

atividade promove uma flexibilização na forma de ministrar as disciplinas, permitindo que os 

conteúdos das disciplinas, possam agir no sentido de integrar, convergir assuntos até mesmo de 

mais de uma disciplina. Esta atividade permite o desenvolvimento de projetos educacionais 

capazes de superar a fragmentação da prática educativa 

 
9.2.4. Estrutura Curricular: Atividades Integradoras 

A partir do sexto semestre do curso são inseridas na estrutura curricular do curso as 

Atividades Integradoras. 

Trata-se de um componente curricular que visa diagnosticar a aquisição de 

competências e habilidades dos alunos e intervir positivamente em sua formação, inserindo nos 

conteúdos curriculares da disciplina aqueles conhecimentos que demonstrarem insuficiência de 

aprendizado até o momento do curso. 

Desse modo, além de melhorar as perspectivas de ensino-aprendizagem, o componente 

curricular se institui como um processo interdisciplinar de aquisição de conhecimentos, haja 

vista, os conteúdos serem estabelecidos a partir de diversas áreas do conhecimento e de 

perspectivas teóricas e práticas. 

As atividades integradoras são, portanto, também uma perspectiva de avaliação 

institucional e Auto avaliação do curso. 

 
9.2.5. Estrutura Curricular: Fundamentos epistemológicos e históricos 

Faz-se necessário ressaltar que o currículo implantado para o curso de Graduação em 

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Faculdade de Iporá – FAI foi 

estabelecido pelo NDE –Núcleo Docente Estruturante da IES considerando a Legislação 

pertinente, em especial as Diretrizes Curriculares para o curso, bem como as singularidades 

regionais. 
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O eixo estruturante do curso “Fundamentos epistemológicos e históricos” permitem ao 

formando o conhecimento das bases epistemológicas presentes na construção do saber 

psicológico, desenvolvendo a capacidade para avaliar criticamente as linhas de pensamento em 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas. 

Assim, o eixo foi constituído a partir de diversas disciplinas, dentre elas, em especial, a 

disciplina Fundamentos Históricos e Epistemológicos da Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas que abordará as diversas vertentes e base da Análise e Desenvolvimento de Sistemas. 

Além disso, os fundamentos históricos e epistemológicos se constituirão a partir de outras 

disciplinas do curso que trazem em seu bojo as vertentes do pensamento psicológico. 

 
9.2.6. Estrutura Curricular: Fundamentos teórico-metodológicos 

Os componentes curriculares do Eixo de Fundamentos teórico-metodológicos foram 

organizados e selecionados de forma a garantir a apropriação crítica do conhecimento 

disponível, assegurando uma visão abrangente dos diferentes métodos e estratégias de produção 

do conhecimento científico em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. 

Nesse sentido, a estrutura curricular garante a constituição desse eixo formativo a partir 

de disciplinas como Processos Psicológicos Básicos, Teorias e Processos em Psicanálise, dentre 

outros componentes curriculares. 

 
9.2.7. Estrutura Curricular: Procedimentos para a investigação científica e a prática 

profissional 

 
Segundo as Diretrizes Curriculares para o Curso de Graduação em Tecnologia em 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas, o eixo “Procedimentos para a investigação científica 

e a prática profissional” visa garantir tanto o domínio de instrumentos e estratégias de avaliação 

e de intervenção quanto à competência para selecioná-los, avaliá-los e adequá-los a problemas 

e contextos específicos de investigação e ação profissional. 

Nesse contexto, a estrutura curricular do curso de Graduação em Tecnologia em Análise 

e Desenvolvimento de Sistemas da FAI garante tais expectativas a partir das disciplinas 

Metodologia do Trabalho Científico, Trabalho de Conclusão de Curso e os Projetos 

Interdisciplinares. 

 
9.2.8. Estrutura Curricular: Fenômenos e processos psicológicos 
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As DCNs para o curso de graduação em Graduação em Tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas apontam que o eixo dos Fenômenos e Processos Psicológicos é 

componente que constituem classicamente objeto de investigação e atuação no domínio da 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas, de forma a propiciar amplo conhecimento de suas 

características, questões conceituais e modelos explicativos construídos no campo, assim como 

seu desenvolvimento recente. 

Assim, esse eixo é contemplado por disciplinas como os Processos Psicológicos 

Básicos, Processos em Psicanálise, dentre outros componentes. 

 
9.2.9. Estrutura Curricular: Interfaces com campos afins do conhecimento 

A estrutura curricular do Curso de Graduação em Tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas da FAI contempla o eixo estruturante “Interfaces com campos 

afins do conhecimento” a partir de várias disciplinas de áreas diferentes se estendendo desde as 

ciências biológicas, humanas e sociais. Trata-se de disciplinas como Comunicação e Expressão, 

Sociologia, Antropologia e Relações Étnicas, Anatomia, Genética etc. 

 
9.2.10. Estrutura Curricular: Conteúdos de Formação Teórico Prática 

As atividades teórico-práticas do curso de Superior de Graduação em Tecnologia em 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas são desenvolvidas ao longo de todo o curso e se 

constituem a partir das disciplinas práticas em Laboratórios de Informática, na Clínica Escola, 

nos Projetos Interdisciplinares, nas atividades relacionadas às Atividades Complementares, à 

pesquisa e aplicabilidade de conhecimentos do TCC e na prática do Estágio Supervisionado. 

O currículo do curso contempla as atividades teórico-práticas como instrumento para a 

interdisciplinaridade e como dimensão que propicia ao desenvolvimento de novas habilidades 

e competências do egresso do referido curso. 

 
9.2.11. Estrutura Curricular: Práticas Profissionais 

As Práticas Profissionais são garantidas na estrutura curricular a partir das Atividades 

Práticas Supervisionadas e do Estágio Supervisionado. 

 
9.3. Atividades Práticas em Laboratório de Informática 

Há que ressaltar que apesar de não serem explicitadas na forma de eixos de conteúdos 

neste Projeto Pedagógico, as Práticas em Laboratório de Informática utilizando softwares 

atualizados para a área de Análise e Desenvolvimento de Sistemas serão constantes no curso. 
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Utilizados na metodologia de diversos componentes curriculares da área de Tecnologia 

em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, os recursos tecnológicos em informática 

constituem-se também na expectativa da formação teórico-prática, perfazendo a expectativa 

interdisciplinar proposta para o curso. 

Os Laboratórios de Informática da Faculdade de Iporá – FAI foram concebidos para 

alavancar a qualificação do ensino ministrado aos alunos de todos os cursos oferecidos pela 

Instituição, como ferramenta de trabalho e plataforma de apoio ao estudo das matérias, para 

desenvolvimento de competências, como instrumento de pesquisa complementar ao seu 

trabalho acadêmico ou de elaboração de relatórios e atividades independentes. 

Para a mais adequada utilização destes meios, a IES proporciona constantes 

treinamentos aos seus docentes e técnicos administrativos que atuam como multiplicadores 

destes conhecimentos aos discentes e à comunidade em geral. 

Os laboratórios possuem horário ininterrupto para livre acesso aos discentes para 

realização de trabalhos, pesquisas e acesso à internet. 

 
9.4. Disciplinas Semipresenciais 

A inclusão digital e a preparação dos sujeitos para o mercado de trabalho de hoje exigem 

o conhecimento e o domínio do mundo virtual. Dessa forma, o oferecimento de disciplinas 

semipresenciais, com encontros virtuais e presenciais, compõe um escopo comum de política e 

orientação instrumental, na expectativa de eliminar as distâncias e fronteiras, por meio de 

inúmeros recursos tecnológicos, possibilitando uma diversidade de arranjos e combinações para 

um ensino atualizado, que atenda a demandas sociais e econômicas. 

O conceito de aulas semipresenciais está atrelado à ideia de flexibilidade do currículo, 

pois se vincula ao ritmo individual que cada estudante pode implementar aos seus estudos. Isto 

implica maior comprometimento e autonomia dos discentes e condições de aprendizagem que 

cumprem exigências pedagógicas inovadoras, cobrando, ainda, maior rigor acadêmico. 

O uso de novas tecnologias de comunicação e informática introduz desafios de 

organização de conteúdos que requerem planejamento, desenho, lógica, linguagem, 

acompanhamento, avaliação e recursos diversos com linguagens e estruturas próprias para 

ambientes a distância. 

A modalidade de disciplinas semipresenciais na Faculdade de Iporá – FAI está 

organizada para não superar 20% do total de carga horária da matriz curricular do curso quando 

devidamente reconhecido pelo MEC. 
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9.5. Estrutura Curricular: Disciplinas Comuns 

Com o objetivo de proporcionar aos acadêmicos uma formação mais holística e 

abrangente, independente do curso frequentado, a Faculdade de Iporá – FAI oferece disciplinas 

comuns que fazem parte dos currículos dos outros cursos de graduação da IES. Dessa forma, o 

estudante poderá interagir com acadêmicos de outros cursos, contribuindo para a troca de 

experiências e para a expansão do conhecimento e diferentes realidades sociais, culturais e 

profissionais. 

Demo (2004, p.92)1 afirma que o currículo do ensino superior deve possibilitar 

 

oportunidade de (re) construir este tipo de ambiente científico e educativo, capaz de 

combinar crítica com solidariedade, progresso com consenso, habilidade individual 

com trabalho de equipe, excelência com humildade, vanguarda com tolerância, 

ideologia com convivência. 

 

Nessa perspectiva, vale retomar a discussão sobre interdisciplinaridade como 

pensamento complexo e fundamental no estabelecimento de condições que efetivem uma 

prática educativa articulada com a realidade, propiciando a construção de um currículo que 

rompa com a predominância única e exclusiva das disciplinas, ultrapassando e integrando suas 

fronteiras. 

 
9.6. Estrutura Curricular: Estágio Supervisionado 

O estágio curricular não obrigatório poderá ser realizado via agentes integradores 

conveniados com a instituição e conforme regulamento próprio aprovado pelo Conselho 

Superior da FAI. A supervisão acadêmica é obrigatória e de responsabilidade da Coordenação 

do Curso, juntamente com os professores-orientadores de estágio das áreas profissionais e 

acadêmicas da FAI, devidamente indicados pelas Coordenações de Áreas. O estágio curricular 

deverá estar, necessariamente, dentro da área de atuação do curso em que o aluno estiver 

regularmente matriculado. 

Durante o estágio, o estudante entrará em contato com o ambiente de trabalho e com a 

prática cotidiana de sua futura área de atuação. Esta atividade permitirá ao estudante 

desenvolver visão sistêmica, conhecimento de sua futura área de atuação, bem como 

consciência das implicações econômicas, sociais, ambientais e éticas da atividade. O estágio é 

também uma importante etapa na formação do estudante por lhe trazer maturidade profissional 

 

 
 

1 DEMO, P. Universidade, Aprendizagem e Avaliação. Mediação, Porto Alegre: 2004. 
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e técnica, contato com profissionais da área, vivência em empresas e a oportunidade de conectar 

o saber ao fazer. 

 
9.7. Matriz Curricular do Curso de Graduação em Tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas 

 

CICLO 1: SOCIEDADE, ORGANIZAÇÃO , MÉTODOS E PRÍNCIPIOS BÁSICOS A ANÁLISE DE SISTEMAS  

1º Período PRESENCIAL  
ON 

LINE 
AEED[4] Total 

UC1.Fundamentos da administração 40 20 - 60 

UC2. Comunicação e Expressão 20 40   60 

UC3. Sistema de Informação Aplicada a Gestão  20 40   60 

UC4. Fundamentos das Ciências Sociais e do Comportamento - 60 - 60 

UC5.  Fundamentos Filosófico Éticos e Responsabilidade Socioambiental. - 60 - 60 

UC6. Lógica de Programação 40 20 - 60 

UC7. Legislação e Ética Aplicada a Tecnologia  20 40 - 60 

Total   140 220 0 420 

  

2º Período PRESENCIAL  EAD AEED Total 

UC1. Desenvolvimento do Conhecimento Científico  20 40 - 60 

UC2. Métodos Quantitativos e Raciocínio Lógico 20 40 - 60 

UC3.Contabilidade Geral 40 20   60 

UC4. Algoritmo Estruturado 40 20 - 60 

UC5. Sistemas Operacionais  20 20 20 60 

UC6.Redes de  Computadores  40 20   60 

UC7. Projeto de Extensão I - Estudo Dirigido  - - 60 60 

Total   180 160 80 420 

  

CICLO 2 :     ESTUDOS SOBRE  DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE  

3º Período PRESENCIAL  EAD AEED Total 

UC 1. Programação Orientada a Objeto 
40 

20 
  60 

UC2.Desenvolvimento de Sistemas por  Web com Padrões de Projetos 20 20 20 60 

UC3.Engenharia de requisitos  40 20   60 

UC4.Estrutura de dados  20 40   60 

UC5. Interação Homem Computador  20 40   60 

UC6. Modelagem de Banco de Dados 40   20 60 

UC7. Fundamentos Políticos, Econômicos e Legais   60 - 60 

Total   180 200 40 420 
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4º Período PRESENCIAL  EAD AEED Total 

UC1. Atividade Integradora 1 20 40 - 60 

UC2. Gestão de Projetos  40 20 - 60 

UC3. Gerenciamento de Banco de Dados  60     60 

UC4. Programação de Dispositivos Móveis  20 20 20 60 

UC5. Projeto de Desenvolvimento de Software I 60     60 

UC6. Fundamentos Filosóficos, Éticos e Responsabilidade Socioambiental.   60   60 

UC7. Projeto de extensão II - Estudo Dirigido     60 60 

Total 200 140 80 420 

            

5º Período PRESENCIAL  EAD AEED Total 

UC1.Integradora II 20 40   60 

UC2.Arquitetura ,projeto e Teste de software  40 20   60 

UC3. Desenvolvimento de Software baseado em Frameworks 
40 20   60 

UC4. Projeto de Desenvolvimento de Software II 60     60 

UC5.Linguagem Brasileira de Sinais  20 40   60 

UC6. Plano de Negócio  60     60 

UC7.Liderança, Criatividade e Empreendedorismo 20 20 20 60 

UC8.  Trabalho de conclusão  20 20   40 

UC10. Atividade Complementar        100 

Total 280 160 20 560 

      

Discriminação   PRESENCIAL  EAD AEED Total 

Carga Horária das 

Disciplinas do Curso/ATS 
  980 880 100 1960 

Atividades 

Complementares 
        100 

Atividades Extensão - 

Estudos Dirigidos 
        120 

    980 880 100 2180 

Matriz do curso de tecnologia em análise E desenvolvimento de sistema Método de ensino 

híbrido/2020.  
 

 

9.8. CONTEÚDOS CURRICULARES 

O elemento nobre do projeto pedagógico é a organização curricular, pois é ela que 

garante a formação e assegura a relevância, o significado e o caráter científico de uma área de 

conhecimento. Certifica ainda a formação profissional competente e politicamente 
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comprometida com a criação de uma sociedade justa e humana. Esta estrutura curricular 

possibilita o mínimo de conteúdo disciplinar indispensável à apropriação do conhecimento 

relevante em termos dos conteúdos para o futuro tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas, permitindo a síntese necessária do teórico e do prático. 

Neste sentido, o currículo do curso será concebido como um instrumento que oferecerá 

ao educando a oportunidade de construir a sua própria formação ética, intelectual e profissional. 

O currículo pleno do curso, operacionalizado pelos planos de ensino de cada disciplina ou 

atividade, caracteriza-se, portanto, por uma orientação de permanente estímulo à imaginação e 

à criatividade e inovação, procurando exercitar o raciocínio analítico, inspirar a capacidade de 

realização e desenvolver as habilidades de comunicação e expressão, bem como o 

desenvolvimento e análise de sistemas. 

O currículo pleno atende às necessidades do meio social, sendo organicamente 

articulado, permeável às demandas de entradas e reentradas, tanto de clientela como de 

conteúdos, em busca de modelos institucionais que estejam mais próximos dos fatos, mais aptos 

a fomentar lhes a força criadora. Incorpora algumas características indispensáveis à formação 

do cidadão e do profissional de nosso tempo: comunicação interpessoal, ética profissional, 

recursos computacionais. 

Para garantir a prática interdisciplinar no contexto pedagógico do curso, o currículo se 

organiza observando a verticalização do conhecimento, na medida em que evolui nas suas 

especificidades, no sentido crescente de complexidade e especialização. Por outro lado, garante- 

se também a sua organização horizontal, nucleando as diversas áreas do conhecimento em 

conjuntos que formam as séries do curso, sob a forma de disciplinas e/ou atividades, no sentido 

de permitir o desenvolvimento das diferentes habilidades definidas para o curso. 

Assim, o currículo procura privilegiar, nas séries iniciais, preferencialmente, as 

disciplinas básicas e de fundamentos que procuram garantir as habilidades de expressão oral e 

escrita, raciocínio lógico, crítico e analítico, postura investigativa frente ao conhecimento e 

desenvolvimento de valores éticos, entre outros. O trabalho com essas habilidades não se 

esgota, contudo, neste momento, ao longo do curso, outras disciplinas delas se ocuparão. Nestas 
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séries busca-se ainda possibilitar a compreensão do contexto socioeconômico e político em 

constante transformação, no qual as políticas e os agentes econômicos estão inseridos, bem 

como a dinâmica própria dessas relações. 

Nas séries finais, o currículo estabelece diretivas gerais sobre a evolução provável do 

campo de atuação do analista de sistemas. 

O currículo proposto, contudo, não é uma obra acabada e intocável. É um instrumento 

dinâmico, vivo. Para atender a essa flexibilidade, além da possibilidade das alterações 

periódicas nos planos de ensino de cada disciplina, optou-se por reservar, na grade curricular, 

espaço para disciplinas optativas cujo conteúdo temático será mutante, adaptado aos temas da 

atualidade, contemporâneos à sua ministração, incluindo também a disciplina de Libras. Servirá 

para a discussão e experimentação de novas técnicas e métodos na área de análise de sistemas, 

e para a implementação de novos conteúdos. 

É importante ressaltar que os programas das disciplinas estarão em permanente atualização 

e antes do início de cada período letivo, passarão por uma completa revisão, para melhor se 

adaptar às necessidades atuais e às exigências do mercado. Para cada período, o programa de 

disciplina será atualizado em termos de ementa, objetivos, conteúdo programático e 

bibliografia. 

 
DESCRIÇÃO DOS CONTEÚDOS CURRICULARES DO CURSO 

1º Período 
 

Disciplina Algoritmo Estruturado 
Carga 

Horária 
60 

Ementa: Introdução à lógica de programação de computadores, Conceitos básicos para 
Construção de algoritmos, tipos de dados primitivos, constantes, expressões aritméticas e 
Lógicas, entrada e saída de dados, estruturas de controle, estruturas de repetição, registros e 
arquivos, modularização do algoritmo. 
Bibliografia Básica: 

FARRER, H; BECKER, C.G. Algoritmos Estruturados: Programação Estruturada de Computadores. 
3.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013 
MANZANO, J. N.G. OLIVEIRA, J.F. Algoritmos: Lógica para Desenvolvimento de Programação de 
computadores. 24.ed. São Paulo: Érica, 2010 
ZIVIANI, N; Projetos de Algoritmos: com Implementações em Pascal e C. 3 .ed. rev. e ampl. São 
Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2011 

Bibliografia Complementar: 

ASCENCIO, A.F.G. Lógica de Programação com Pascal. São Paulo: Pearson Makron Books, 2004 
CELES, W; CERQUEIRA, R; RANGEL, J.L; Introdução a Estrutura de Dados: Com técnicas de 
programação em C. 3.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005 
FORBELLONE, A.L; EBERSPACHER, H.F. Lógica de Programação: A Construção de Algoritmos e 
Estrutura de Dados. São Paulo: Makron Books, 1993 
GUIMARAES, A. DE M; LAGES, N. A. DE C. Algoritmos e Estrutura de Dados. Rio de Janeiro: LTC, 
2008 
WIRTH, N; Algoritmos e Estrutura de Dados. Rio de Janeiro: LTC, 2009 
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Disciplina Fundamentos da Administração 
Carga 

Horária 
60 

Ementa: Conceitos e tipos de organizações. Processo administrativo – planejar, organizar, dirigir 
e controlar: conceitos e ferramentas. Níveis hierárquicos – estratégico, tático e operacional. 
Estratégia e Planejamento – conceitos, tipos E vantagem competitiva. Evolução das principais 
abordagens administrativas. Desafios e tendências na gestão das organizações contemporâneas. 

Bibliografia Básica: 

CHIAVENATO, Idalberto. Introdução a Teoria geral da Administração. 6. ed. Rio de Janeiro: 
Campus, 2000 
MUNIZ, Adir Jaime de Oliveira. Teoria geral da administração: noções básicas. 4. ed. São Paulo: 

Atlas, 2001. 
MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Teoria geral da administração: da revolução cubana à 
revolução digital. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2010 

Bibliografia Complementar: 

CHIAVENATO, Idalberto. Administração: teoria, processo e prática. 4. ed. Rio de Janeiro: 

Campus, 2015 

LACOMBE, Francisco José Masset. Teoria geral da Administração. São Paulo: Saraiva, 2009 
BERNARDES, Ciro. Teoria geral da administração: gerenciando organizações. 3. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2003 
CHIAVENATTO, Idalberto. Introdução a teoria geral da administração. 6. ed. Rio de janeiro: 
Elsevier, 2000 
DRUCKER, Peter. Introdução a Administração. Rio de Janeiro: Cengage learning, 2010 

 
 

Disciplina Rede de computadores I 
Carga 

Horária 
60 

Ementa: Introdução às redes de computadores. Tecnologias de interconexão de equipamentos 
microprocessador. Principais Arquiteturas e Padrões de Redes. Principais protocolos de transporte 
e aplicação. Introdução aos Sistemas Operacionais de Rede. Instalação, Configuração e Utilização 
de Softwares de Redes. 
Bibliografia Básica: 

SOUSA, Lindeberg Barros. Redes de computadores: dados, vozes e imagem. 7.ed. São Paulo: 
Érica, 2004. MORAES, Alexandre Fernandes de. Redes de computadores: fundamentos. 6.ed. São 
Paulo: Érica, 2008. TANENBAUM, Andrews S. Redes de computadores. 4.ed. Rio de Janeiro: 
Campus, 2003. 
Bibliografia Complementar: 

GEUS, Paulo Licio de; NAKMURA, Emilio Tissato. Segurança de redes: em ambientes cooperativos. 
São Paulo: Novatec, 2007. KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. Redes de computadores e a internet: 
uma abordagem topdown. 3.ed. São Paulo: Addison Wesley, 2006. LOPES, Raquel V. Melhores 
práticas para gerência de redes de computadores. Rio de Janeiro: Campus, 2003. WADLOW, 
Thomas A. Segurança de redes: projeto e gerenciamento de redes seguras. Rio de Janeiro: Campus, 
2000 WETHERALL / TANENBAUM. Redes de Computadores. São Paulo: Pearson, 2011. 

 
 

Disciplina Sistemas operacionais 
Carga 

Horária 
60 

Ementa: Visão geral: Sistemas operacionais; Gerenciamento de processos; Gerenciamento de 
armazenamento; Sistemas de E/S; Sistemas distribuídos; Proteção e segurança; Estudos de 
Casos; Sistema Windows e Linux. 

Bibliografia Básica: 

DEITEL, H. M; DEITEL, P.J; CHOFFNES, D. R. Sistemas Operacionais. 3. Ed. São Paulo: Person, 
2010 
MACHADO, F. B; MAIA, L. P. Arquitetura de sistemas operacionais. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 
2011 
TANENBAUM, A. S; WOODHOOL, A.S. Sistemas Operacionais. Projeto e Implementação. 3 .ed. 
Porto Alegre: Bookman, 2008 
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Bibliografia Complementar: 

SILBERSCHATZ, A; GALVIN, P. B. Sistemas Operacionais com Java. 7. ed. Rio de Janeiro: 
Campus, 2008 
MACHADO, Francis Berenger; MAIA, Luiz Paulo. Arquitetura de Sistemas Operacionais: Incluindo 

Exercícios com o Simulador Sosim e Questões do Enade. 5.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2014 
MINASI, M. Dominando o Windows Server 2003: A Bíblia. São Paulo: Person, 2003 
TANENBAUM, A. S. Sistemas Operacionais Modernos. 3. Ed. São Paulo:Person, 2010 
TANENBAUM, A. S; WOODHOOL, A.S. Sistemas Operacionais. Projeto e Implementação. 3 ed. 
Porto Alegre: Bookman, 2008 

 
 

Disciplina Introdução a computação 
Carga 

Horária 
60 

Ementa 

Histórico. Tecnologias e aplicações de computadores. Introdução à Ciência da Computação. 
Tecnologia da Informação. Representação e processamento da informação. Sistemas de 
numeração. Aritmética binária. Portas lógicas. Arquitetura de computadores. Unidade Central de 
Processamento. Memória. Sistemas de entrada e saída. Software, encadeamento e conjunto de 
instruções. Sistemas distribuídos de informação. 
Bibliografia Básica: 

TANENBAUM, A. S. Organização Estruturada de Computadores. 5ª ed. São Paulo. Pearson Prentice 
Hall. 2007 
MARÇULA, M. FILHO, P, A, B. Informática conceitos e aplicações. 3ª ed. São Paulo. Érica, 2012 
MEIRELLES, F. S. Informática novas aplicações com microcomputadores. 2ª ed. São Paulo. Makron 
books, 2004 

Bibliografia Complementar: 

MEYER, M., BABER, R. e PFAFFENBERGER, B. Nosso Futuro e o Computador. Bookman. 1999. 
LANCHARRO, E. A. LOPEZ, M. G. e FERNANDEZ, S. P. Informática básica. Makron Books. 1991. 
MOURA, G. A. Introdução a ciência da computação. Rio de Janeiro. LTC, 2012. 

IDOETA, I. V. e CAPUANO, F. G. Elementos de Eletrônica Digital. Editora Érica. 

DALE, N. LEWIS, J. Ciência da Computação. 4ª ed. Rio de Janeiro. LTC, 2010. 

 
 

Disciplina Comunicação e Expressão 
Carga 

Horária 
60 

Ementa: Tipos e Gêneros Textuais. Coesão e Coerência textual. A estrutura argumentativa. 
Prática de Leitura e Produção de Textos. Tópicos Gramaticais da Língua Portuguesa. 

Bibliografia Básica: 

ANDRADE, Maria Margarida de; HENRIQUE, Antônio. Língua portuguesa: noções básicas para 
cursos superiores. 9. ed. São Paulo. Editora Atlas 2009 
MESQUITA, Roberto Melo. Gramática da língua portuguesa. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2009 
FIORIM, José Luiz ; SAVIOLI, Francisco P. Para entender o texto: leitura e redação. 17. ed. São 
Paulo: Ática, 2007 

Bibliografia Complementar: 

KOCH, Ingedore Villaça. O texto e a construção dos sentidos. 10. ed. São Paulo: Contexto, 2013 

FIORIM, José Luiz. Introdução à linguística. 6. ed. São Paulo: Ática, 2014 

CRYSTAL, David. Pequeno tratado sobre a linguagem humana. São Paulo: Saraiva, 2012 
BAGNO, Marcos (Org). Norma Linguística: humanística. São Paulo: Edições Loyola, 2001 
CITELLI. Adilson. O texto argumentativo. São Paulo: Editora Scipione, 2014 
NADÓLSKIS, Hêndricas. Normas de comunicação em Língua portuguesa - 27ª edição. São Paulo. 
Editora Saraiva 2009. 

 
 

Disciplina Fundamentos das Ciências Sociais e do Comportamento 
Carga 

Horária 
60 

Ementa: A sociedade capitalista e suas transformações. Estado e sociedade civil na sociedade 

contemporânea. Sociedade e organizações no século XX. Fundamentos sociológicos; as 
organizações como instituições sociais, as classes sociais; a mobilidade social; modernização na 
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Sociologia Clássica; teoria da ação social. Abordagem da Sociologia do Trabalho; relações sociais 

e relações de trabalho; a organização do processo de trabalho e as relações de trabalho. Crises 
Sociais e Multiculturalismo. Perspectivas Antropológicas. As relações sociais contemporâneas. 
Relações Sociais e Étnicas. História e Cultura Afro-brasileiras: as relações de poder. 

Bibliografia Básica: 

FERRAZ, Carolina Valença; LEITE, Glauber Salomão (Coord.). Direito à Diversidade, São Paulo. 
Editora Atlas 2015. 
WEBER, Max. Ensaios de Sociologia. Rio de janeiro: LTC, 2008 

SANTOS, Christiano Jorge. Crimes de Preconceito e de Discriminação. 2. ed. São Paulo. Editora 

Saraiva 2010. 

Bibliografia Complementar: 

LAKATOS. Sociologia geral , São Paulo. Editora Atlas 2013 
DEMO, Pedro. Sociologia. São Paulo: Atlas, 2008 
LARAIA, Roque de. Cultura: um conceito antropológico. 24ª Ed. Rio de Janeiro. Zahar, 2009 
MARCONI, Marina de Andrade; PRESOTTO, Zelia Maria Neves. Antropologia: uma introdução, 7ª 

edição, São Paulo. Editora Atlas 2012. 
KOTTAK, Conrad P. Um Espelho para a Humanidade: Uma Introdução à Antropologia Cultural, 
Porto Alegre. Grupo A 2013. 

 

2º Período 
 

Disciplina Programação Orientada a objetos I 
Carga 

Horária 
60 

Ementa: Noções de referências/ponteiros. Paradigma de objetos e mensagens. Classes e instâncias. 

Encapsulamento de estrutura e comportamento. Técnicas de modularização/decomposição de software. 

Recursividade. Herança simples e múltipla. Subtipos, vinculação dinâmica e polimorfismo de herança. Uma 

linguagem orientada a objetos (por exemplo, Eiffel, C++, Pascal com objetos ou Java). Classes principais 

da biblioteca padrão da linguagem. Interfaces gráficas e ambiente visual de desenvolvimento. Projeto 
orientado a objetos. 

Bibliografia Básica: 
DEITEL, H. M. Java. C++ Como programar. 5. ed. São Paulo: Pearson, 2006 

GOMES, Everton B. Dante Explica Java: J2ME, J2SE e J2EE. Vol. 05. Rio de Janeiro: Editora 

Ciência Moderna, 2005  - 5 ex 
BATISTA, EMERSON DE OLIVEIRA. Sistemas de Informação : o uso da tecnologia para o 
gerenciamento . São Paulo: Saraiva, 2006 

Bibliografia Complementar: 

GONÇALVES, E. Desenvolvendo Aplicações Web com JSP Servlets, Java Server Faces, Hibernate, 
EJB 3 Persistence e Ájax. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2007 
HAGGAR, P. Java - Guia Prático de Programação. Rio de Janeiro: Campus. 2000 
KNUDSEN , J; NIEMEYER, P. Aprendendo Java. Rio de Janeiro: Campus. 2000 
MELLO, R; CHIARA, R; VILLELA R. Aprendendo Java 2. São Paulo: Nova Tec, 2002 
SANTOS, R. Introdução à programação orientada a Objetos usando Java. Rio de Janeiro: Campus, 
2003 

 
 

Disciplina Gestão de sistema da informação 
Carga 

Horária 
60 

Ementa: Informação gerencial. Tipos e usos de informação. Tratamento das informações versus 

atividades fins. Sistemas de apoio à decisão. Tópicos em gerenciamento dos sistemas: 
integração, segurança, controle. Uso estratégico da tecnologia da informação nas pequenas e 
médias organizações. Administração estratégica da informação. Aplicação da tecnologia da 
informação nas diversas áreas da empresa para obtenção de vantagens competitivas. 

Bibliografia Básica: 

STAREC, Cláudio. Gestão estratégica da Informação e a Inteligência Competitiva. São Paulo: 

Saraiva 2006. 

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças. Sistemas de informações gerenciais. 10. ed. São Paulo: 
Atlas, 2008. 
CRUZ, Tadeu. Sistemas de informações gerenciais. São Paulo: Atlas,2010. 

Bibliografia Complementar: 
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CRUZ, Tadeu. Sistemas, organização e métodos: estudo integrado das novas tecnologias da 

informação e introdução à gerência do conteúdo e do conhecimento. São Paulo: Atlas,2002. 
CHINELATO FILHO, João. O & M integrado à informática. Rio de Janeiro:LTC, 2008. 

BEUREN, Ilse Maria. Gerenciamento da informação: um recurso estratégico no processo de gestão 

empresarial. São Paulo:Atlas, 2009. 

TURBAN, Efraim; VIEIRA, Daniel. Introdução a sistemas de informação: uma abordagem 
gerencial. Rio de Janeiro: Campus,2007. 
MARÇULA, M.; BENINI FILHO, P. A. Informática: conceitos e aplicações. São Paulo: Erico, 2010. 

 
 

Disciplina Engenharia de Software 
Carga 

Horária 
60 

Ementa: 

Engenharia de Software: Conceitos e objetivos. Paradigmas de desenvolvimento de software: suas 
fases e características. Tópicos avançados em Engenharia de Software. Compreender o processo de 
desenvolvimento de software. Esse processo envolve desde a concepção, desenvolvimento, 
implementação e manutenção do software, até o uso de ferramentas, procedimentos e documentos 
relacionados a esse processo. 
Bibliografia Básica: 
FILHO, W. P. P. Engenharia de Software. 3ª ed. Rio de janeiro. LTC, 2013. 

LARMAN, C. Utilizando UML e padrões, uma introdução à análise e ao projeto. 3ªed.Porto alegre. 

Bookman, 2007. 
KOSCIANSKI, A. SOARES, M. S. Qualidade de Software. 2ªed. São Paulo. Novatec, 2007. 

Bibliografia Complementar: 
POMPILHO, S. Análise Essencial. Rio de Janeiro. Ciência moderna LTDA, 2002. 

JACOBSON, I. RUMBAUGH, J. BOOCH, G. UML guia do usuário. 2ª. Rio de janeiro. Elsevier, 2012 

PRESSMAN, R. Engenharia de Software. Ed. Makron Books, 1995. 

Jacobson, Ivar et al. Object-Oriented Software Enginneering - A Use Case Driven Approach. Ed. 
Addison Wesley, 1992. 
MEYER, B. Object-Oriented Software Construction. Ed. Prentice Hall, 1988. 

 
 

Disciplina Redes de computadores II 
Carga 

Horária 
30 

Ementa: Desenvolvimento de tópicos avançados em Redes de Computadores, relativos a 
conceitos, tecnologias e arquiteturas. Desenvolvimento de habilidades na resolução de problemas 
aplicados às redes de computadores envolvendo uma diversidade de serviços. Conceitos 
estudados: arquitetura TCP/IP, interconexão de redes, sistemas distribuídos, roteamento com 
principais conceitos e protocolos, comunicação sem fio e via satélite, redes de alta velocidade, 

redes convergentes (integração de voz, dados e imagens). Segurança em redes de computadores 
e projeto de redes 

Bibliografia Básica: 

SOUSA, Lindeberg Barros. Redes de computadores: dados, vozes e imagem. 7.ed. São Paulo: 
Érica, 2004. MORAES, Alexandre Fernandes de. Redes de computadores: fundamentos. 6.ed. São 
Paulo: Érica, 2008. TANENBAUM, Andrews S. Redes de computadores. 4.ed. Rio de Janeiro: 
Campus, 2003. 
Bibliografia Complementar: 
TANENBAUM, A. S.. Computer Networks. Prentice-Hall, 4ª Edição, 2002. 

KUROSE, J. F. & ROSS, K. W.. Redes de Computadores e a Internet - Uma nova Abordagem (3a. 
Edição). Pearson Education / Makron Books, 2005. 
KUROSE, J. F. & ROSS, K. W.. Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the 
Internet. 2nd Edition. Prentice-Hall, 2003. 

SOARES, L. F. G.. Redes de Computadores - Das LAN’s, MAN’s e WAN’s às Redes ATM. Editora 
Campus, 1995. 
HÄNDEL, R.; et all. ATM networks : concepts, protocols, applications. Workingham, Inglaterra: 
Addison-Wesley, 1995. 

 
 

Disciplina Estruturas de Dados 
Carga 

Horária 
60 
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Ementa: Introdução ás Estruturas de Dados, Tipos de Dados abstratos, Vetores, A pilha, Filas e 
Listas, Árvores Binárias, Grafos e Suas Aplicações, Implementação de Estruturas de Dados com 
alocação estática e dinâmica de memória com e sem ponteiros. 

Bibliografia Básica: 

AUGENSTEIN, M. J. LANGSAM, Y. TENENBAUM, A. M. Estrutura de Dados usando C. São Paulo. 
Pearson Makron Books, 1995. 
Farrer, H. Algoritmo Estruturados. 3ªed. Rio de janeiro. LTC, 2010. 
LAGES, G. Algoritmo e Estrutura de Dados. Rio de janeiro LTC. 2012. 

Bibliografia Complementar: 

Cormen, T. H.; Leiserson, C. E.; Rivest, R. L. Introduction to Algoritms; MIT Press, 1999. 
Cormen, T. H. et. al. Algoritmos: Teoria e Prática. Editora Campus, 2002. 

Guimaraes, A. M.; Lages, N. A. C. Algoritmos e estruturas de dados. Livros Técnicos e Científicos, 
1994. 
Horowitz, E.; Sahni, S. Fundamentos de estruturas de dados. Campus. 3a ed. (1987) Rio de 
Janeiro. 
Kruse, R. L.; Ryba, A. J. Data structures and program design in C++. Prentice-Hall. (1999) Upper 
Saddle River. 

 
 

Disciplina Legislação e Ética: Aplicada a Tecnologia 
Carga 

Horária 
60 

Ementa: 

Compreender o sistema jurídico brasileiro; Compreender o sentido e a utilização das normas 
jurídicas nas variadas áreas do conhecimento relevantes para a área de análise e 
desenvolvimento de sistemas; Compreender a noção geral de negócio jurídico e seus elementos 
fundamentais, quais sejam, sujeito, objeto e forma, bem como sua aplicação à área de análise e 
desenvolvimento de sistemas 

Bibliografia Básica: 

DINIZ, Maria Helena. Compêndio de introdução à ciência do direito: Introdução à teoria geral do 
direito, à filosofia do direito, à sociologia jurídica e à lógica jurídica, norma jurídica e aplicação do 
direito. 23 ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2012 
DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, I: teoria geral do direito civil. 29.ed. São 

Paulo: Saraiva, 2012. v. 1. 
MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 28 ed. rev. e atual. até a EC n. 68/11 e a súmula 
vinculante 31. São Paulo: Atlas, 2012 

Bibliografia Complementar: 
BRASIL. Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Código Civil Brasileiro. 
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil: Parte geral. 16 ed. São Paulo: Saraiva, 2008. 
VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: Parte geral. 12 ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

 
 

Disciplina Desenvolvimento do Conhecimento Científico 
Carga 

Horária 
60 

Ementa: O papel da ciência. Tipos de conhecimento. Método e técnica. Trabalhos acadêmicos: 

tipos, características e composição estrutural. O projeto de pesquisa experimental e não 
experimental. Pesquisa qualitativa e quantitativa. Relatório de pesquisa. Estilo de redação. 
Referências bibliográficas. Apresentação gráfica. Normas da ABNT. 

Bibliografia Básica: 

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 22. ed. ver. e ampl. De acordo com a ABNT. 

São Paulo: Cortez, 2002 
LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. de A. Fundamentos de metodologia científica. São Paulo: Atlas, 

2001 
KOCHE, JOSÉ CARLOS. Fundamentos de Metodologia científica: teoria da ciência e iniciação à 
pesquisa. 28. ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2009 

Bibliografia Complementar: 
GIL, ANTÔNIO CARLOS. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002 

ANDRADE, MARIA MARGARIDA DE. Introdução à Metodologia do trabalho científico. 10. ed. São 
Paulo: Atlas, 2010 
MEDEIROS, JOÃO BOSCO. Redação Científica: a prática de fichamentos, resumos, resenhas. 11. 
ed. São Paulo: Atlas, 2012 
RUIZ, João Álvaro. Metodologia Científica: guia para eficiência nos estudos. 6. ed. São Paulo: 
atlas, 2008 
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BARROS, Aidil Jesus da Silveira. Fundamentos de metodologia cientifica. 3. ed. Rio de janeiro: 

Pearson, 2007 

 

3º Período 
 

Disciplina Programação orientada a objeto II 
Carga 

Horária 
60 

Ementa: Implementar sistemas utilizando uma linguagem de programação visual. Aplicar os 
conceitos de algoritmos e programação orientados a objetos na otimização de sistemas para o 
ambiente visual. Identificar os conceitos das linguagens de programação visuais e do paradigma de 
orientação a eventos. Caracterizar os recursos de programação disponíveis no ambiente. 
Comandos e funções da linguagem de programação visual. Trabalhando juntamente com conexão 
com DB, seja firebir, mysql ou qualquer outra plataforma. 
Bibliografia Básica: 
BARBOSA. G. E. Dante explica Java 5. Rio de janeiro. Ciência moderna, 2005 

DEITEL, H. M. DEITEL, P. J. Como programar com C++. 5ª ed. São Paulo. Pearson Prentice 
Hall, 2006 
GONÇALVES, E. Desenvolvendo Aplicações Web com JSP Servlets, Java Server Faces, 
Hibernate, EJB 3 Persistence e Ájax. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2007. 

Bibliografia Complementar: 

GONÇALVES, E. Desenvolvendo Aplicações Web com JSP Servlets, Java Server Faces, Hibernate, 
EJB 3 Persistence e Ájax. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2007 
HAGGAR, P. Java - Guia Prático de Programação. Rio de Janeiro: Campus. 2000 
KNUDSEN , J; NIEMEYER, P. Aprendendo Java. Rio de Janeiro: Campus. 2000 

MELLO, R; CHIARA, R; VILLELA R. Aprendendo Java 2. São Paulo: Nova Tec, 2002 
SANTOS, R. Introdução à programação orientada a Objetos usando Java. Rio de Janeiro: Campus, 
2003. 

 
 

Disciplina Desenvolvimento para WEB I 
Carga 

Horária 
60 

Ementa: Construir páginas/aplicativos voltados para a Internet. Elaborar propostas de 
páginas/aplicativos para Internet. Utilizar do HTML, CSS, Java Script, Ajax dentre outras 
ferramentas para criar layout de site responsivos e interativo adaptando a todos os tamanhos de 
tela. 
Bibliografia Básica: 

FERREIRA, E. EIS, D. html e css3 com farinha e pimenta. Lulu, 2012. 

SILVA, S. M. Fundamentos de html5 e css3. Novatec, 2015 
MARRISON, M. Use a cabeça javaScript. Altabooks, 2008 

Bibliografia Complementar: 

SILVA, M. S. Criando site com HTML. São Paulo. Novatec, 2008. 
NIEDERAUER, J. Web interativa com ajax e php. 2ª ed. Novatec, 2014. 
DUCKETT, J. Html and css: Design and Build Websites, 1ª ed, Wiley, 2014. 
MARTELLI, R. Html e CSS3. 1ª ed. São Paulo. Senac SP, 2016. 
NUBLE, J. Html, Xhtml e CSS para leigos. Alta Books, 2014. 

 
 

Disciplina Matemática Financeira 
Carga 

Horária 
60 

Ementa: Porcentagem, juros e descontos simples e compostos; Series de pagamentos (rendas). 
Financiamentos (amortização ou empréstimos). Planos de amortização e Reembolso. Equivalência 
de alternativas de recebimentos e pagamentos. Fluxos de caixa descontado e taxa de retorno. 
Amortização de Empréstimos. Análise de Investimentos. Estratégias de Investimentos. 

Bibliografia Complementar: 

GOMES, José Maria; MATHIAS, Washigton Franco. Matemática financeira. 4. ed. São Paulo: Atlas, 

2004. 
HAZZAN, Samuel . Matemática financeira. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. 314 p. 
PUCCINI, Abelardo de Lima. Matemática financeira: objetiva e aplicada. 6. ed. São Paulo: Saraiva 
2004. 
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DEGENSZAJN, David; IEZZI, Gelson. Fundamentos de matemática elementar: matemática 

comercial, matemática financeira, estatística descritiva. São Paulo: [s.n.], 2004. 
CRESPO, Antônio Arnot. Matemática comercial e financeira fácil. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. 

 
 

Disciplina Interface Homem Computador 
Carga 

Horária 
60 

Ementa: Comunicação usuário-sistema. Comunicação projetista usuário. Engenharia cognitiva e 

semiótica de sistemas interativos. Estilos e paradigmas de interação: interfaces gráficas; 
manipulação direta, ícones e linguagens visuais. Modelagem de interfaces: cenarização; modelos 
de tarefas; modelos de usuário; modelos de interação. Concretização do projeto de interface: 
storyboarding e prototipação de interfaces; ferramentas de apoio a construção de interfaces. 
Avaliação de sistemas interativos: inspeção e testes com usuários; aspectos éticos na relação 
com os usuários. Acessibilidade: interfaces para dispositivos móveis; usabilidade universal. 

Bibliografia Básica: 
BARBOSA, S.D.J.; SILVA, B.S. INTERAÇÃO HUMANO-COMPUTADOR; RIO DE JANEIRO.ELSEVIER, 2010. 

BENYON, David. Interação Humano-Computador. 2ª Ed.São Paulo: Pearson.2011. WALTER, Cybis. 
Ergonomia e Usabilidade. 2ªEd. Novatec. 2010. 
Bibliografia Complementar: 

PINTO, Marcos José. Sites Dinâmicos com Flash 5& PHP 4 e base de dados MySQL. 2001. 
SMITH, Bud; BEBAK, Arthur. Como Criar WEB Pages. 3ªEd. Campus. 1998. 
DIAS, Claudia. Usabilidade na WEB: criando portais mais acessíveis. 2ªEd.Rio de Janeiro: Alta 
Books,2007. 
NIELSEN, Jakob. Usabilidade na Web. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007 
DAMASCENO, Anielle. Webdesign: teoria e prática. Florianópolis: Visual Books, 2003 

 
 

Disciplina Banco de Dados I 
Carga 

Horária 
60 

Ementa: Comparar as características e estabelecer diferenças entre os diversos modelos de 
banco de dados. Conceituar os requisitos necessários para o projeto e implementação de bancos 
de dados. Manipular informações por meio de banco de dados. Linguagem de definição e 
manipulação de banco de dados. Identificar diferentes tipos de sistemas gerenciadores de banco 
de dados. Concorrência, serialização de transações, reconstrução 

Bibliografia Básica: 

DATA, C. J. Introdução à sistema de Banco de dados. 4ª ed. Rio de Janeiro. Campos, 1991. 

SILBERSCHATZ, A. KORTH, H. SUDARSHAN, A. Sistema de Banco de Dados. 6ª ed. Rio de 
Janeiro. Elsevier, 2012. 
NAVATHE, B. Sistema de Banco de Dados. 6ª ed. São Paulo. Wesley, 2011. 

Bibliografia Complementar: 

GILLENSON, M. L. Fundamentos de Sistema de Gerência de Banco de Dados. Rio de Janeiro. LTC, 

2012. 
DATE, C. J. Introdução a sistema de bando de dados. 8ª ed. Rio de janeiro. Elsevier, 2013. 

ELMASRI Ramez E., NAVATHE Shamkant. Sistema de Banco de Dados. 
Pearson/Pretice Hall. 4 ª edição. 

MONTEIRO. E. Projeto de sistemas e Banco de Dados. Brasport. 2004. 

SETZER, Valdemar W., SILVA Flavio Soares Corrêa da. BANCOS DE DADOS 

 
 

Disciplina Segurança da Informação 
Carga 

Horária 
60 

Ementa: 
Redes sem Fio. Ameaças à segurança. Noções de Criptografia. Sistemas de Detecção de Intrusão. 
Arquitetura de Gerenciamento. Protocolos de gerenciamento. Monitoração e controle de rede. 
Plataformas de gerenciamento. Segurança: conceitos de segurança em redes. Segurança nos 
protocolos de redes. Política de segurança. Firewalls 
Bibliografia Básica: 



61 
 

WRIGHTSON, T. Segurança em Redes sem fio, guia iniciante. 1ª ed. Bookman, 2013. 

STALLINGS, W. Criptografia e Segurança de Redes. 6ª ed. Pearson Brasil, 2012. 
KIM, D. Fundamentos de Segurança de Sistema de Informação. 1ª ed. LTC, 2014. 

Bibliografia Complementar: 

FERREIRA, F N; ARAUJO, M. Política de Segurança da Informação. Ciência Moderna, 2008. 
FONTES, E. Praticando a segurança da informação. Brasport, 2008. 
STALLINGS, W. Criptografia e Segurança de Redes. 4 ed. São Paulo: Pearson, 2008. 

NBR/ISSO/IEC 17799. Tecnologia da Informação: Código de prática para a gestão da segurança 
da informação. Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT, 2002. 
PEIXOTO, M C P. Engenharia Social e Segurança da Informação. Brasport, 2006. 

 
 

Disciplina Fundamentos Políticos Econômicos e Legais 
Carga 

Horária 
60 

Ementa: Estudo comparado de sistemas políticos de modelos econômicos, de processo de 

formação do Estado Nacional, de padrões de política social e da constituição de culturas e/ou 
ideologias políticas em países e/ou regiões. Introdução aos conceitos econômicos básicos: o 
mercado e o seu funcionamento, as estruturas de mercado. Introdução às principais correntes do 
pensamento econômico. Perspectivas de cenários às correntes contemporâneas. 

Bibliografia Básica: 
BRASIL. CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Brasília: Senado Federal, 
Subsecretaria de Edições Técnicas, 2011. 103 p 
SANTOS, Boaventura de Sousa. Pela Mão de Alice: o social e o político na pós –modernidade. 

13. ed. São Paulo: Cortez, 2010 
HUNT, E. K. Historia do pensamento econômico: uma perspectiva crítica. 2. ed. 7. reim. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2005 

Bibliografia Complementar: 
ECONOMIA BRASILEIRA. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2003 

MARTINS, F. P. Instituições de direito público e privado. São Paulo: Atlas, 2006 
RESPONSABILIDADE CIVIL. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008 
GARCIA, Manuel Enriquez; VASCONCELLOS, Marco Antonio Sandoval. Fundamentos da 
Economia. 3 .ed. São Paulo: Saraiva, 2008 
ROSSETI, José Paschoal. Introdução à Economia. 20. Ed. 5. reimpr. São Paulo: Atlas, 2008. 

 

4º Período 
 

Disciplina Desenvolvimento WEB II 
Carga 

Horária 
60 

Ementa: Noções básicas de programação para web; Programação client side versus server side; 
introdução à programação voltada para WEB; conceitos básicos sobre programação orientada a 
objetos em linguagem WEB; conexão em banco de dados usando PDO e modelo MVC; 
desenvolvimento de uma aplicação web com conexão à um banco de dados relacional; introdução 
aos principais Frameworks. 
Bibliografia Básica: 

HUBBARD, J. R. Programação com Java. 2 ed. Porto Alegre: Bookman, 
OGLIO, P. D. PHP - Programando com orientação a objetos. 2 ed. São Paulo: Novatec, 2009. 
SILVA, M. S. Criando Sites com HTML. São Paulo: Novatec, 2008. 

Bibliografia Complementar: 

SILVA, M. S. Criando site com HTML. São Paulo. Novatec, 2008. 
NIEDERAUER, J. Web interativa com ajax e php. 2ª ed. Novatec, 2014. 
DUCKETT, J. Html and css: Design and Build Websites, 1ª ed, Wiley, 2014. 
MARTELLI, R. Html e CSS3. 1ª ed. São Paulo. Senac SP, 2016. 
NUBLE, J. Html, Xhtml e CSS para leigos. Alta Books, 2014.. 

 
 

Disciplina Banco de Dados II 
Carga 

Horária 
60 

Ementa: Projeto de banco de dados. Implementação de SGBDs. Armazenamento de dados. 
Estruturas de índices. Processamento e otimização de consultas. Processamento de transações. 

Controle de concorrência. Recuperação. Data warehousing e data mining. Distribuição de dados 
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Bibliografia Básica: 

DATE, C. J., 1941-. Introdução a sistemas de bancos de dados. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2004. 
HEUSER, Carlos Alberto. Projeto de banco de dados. 4. ed. Porto Alegre: Sagra Luzzatto, 2001. 
KORTH, Henry F.; SILBERSCHATZ, Abraham; SUDARSHAN, S. Sistema de 
banco de dados. 3. ed. São Paulo: Makron Books do Brasil, 1999. 

Bibliografia Complementar: 

GILLENSON, M. L. Fundamentos de Sistema de Gerência de Banco de Dados. Rio de Janeiro. LTC, 
2012. 
DATE, C. J. Introdução a sistema de bando de dados. 8ª ed. Rio de janeiro. Elsevier, 2013. 

ELMASRI Ramez E., NAVATHE Shamkant. Sistema de Banco de Dados. 
Pearson/Pretice Hall. 4 ª edição. 
MONTEIRO. E. Projeto de sistemas e Banco de Dados. Brasport. 2004. 
SETZER, Valdemar W., SILVA Flavio Soares Corrêa da. BANCOS DE DADOS 

 
 

Disciplina 
Tópicos em Computação de Alto Desempenho e 

Sistemas Distribuídos 
Carga 

Horária 
60 

Ementa: 
Computação de alto desempenho: computadores paralelos: CPU s multinucleadas (multi-core); 
multiprocessamento paralelo; computação distribuída: aglomerados computacionais (clusters) e 
grades computacionais (grids); computação e ambientes computacionais paralelos; algoritmos 
paralelos; configuração de compiladores e otimizadores para processadores uni (single-core) e 
multinucleados; programação paralela com threads; programação de propósito geral em 
unidades de processamento gráfico (GPGPU); programação em hardware reconfigurável-FPGA 
(field-programmable gate array) 

Bibliografia Básica: 

PATTERSON, D. HENNESSY, J. Computer Design and Organization: The Hardware / Software 
Interface. 3ª ed Morgan Kauffman, 2006. 
PATTERSON, D. HENNESSY, J. Computer Arquitecture: A Quantitative Approach. 5ª ed. Morgan 
Kauffman, 2012. 

Bibliografia Complementar: 

MEYER, M., BABER, R. e PFAFFENBERGER, B. Nosso Futuro e o Computador. Bookman. 1999. 
LANCHARRO, E. A. LOPEZ, M. G. e FERNANDEZ, S. P. Informática básica. Makron Books. 1991. 

MOURA, G. A. Introdução a ciência da computação. Rio de Janeiro. LTC, 2012. 
IDOETA, I. V. e CAPUANO, F. G. Elementos de Eletrônica Digital. Editora Érica. 
DALE, N. LEWIS, J. Ciência da Computação. 4ª ed. Rio de Janeiro. LTC, 2010. 

 
 

Disciplina Projeto de Desenvolvimento de Software I 
Carga 

Horária 
60 

Ementa: 

A disciplina prevê a elaboração e execução de um projeto, cujo tema será definido de acordo com 
as áreas contempladas pelo CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas: desenvolvimento de 
sistemas de informação e/ou serviços para Internet. 
Bibliografia Básica: 

GAMMA, E. Padrões de Projetos. 1ª ed. Bookman, 2000. 
BECK, K. Padrões de implementação. 1ª ed. Bookman, 2013. 
ALEXANDER, M. K. As leis fundamentais do projeto de software. ISBN, 2012 

Bibliografia Complementar: 
POMPILHO, S. Análise Essencial. Rio de Janeiro. Ciência moderna LTDA, 2002. 

JACOBSON, I. RUMBAUGH, J. BOOCH, G. UML guia do usuário. 2ª. Rio de janeiro. Elsevier, 2012 
Pressman, Roger. Engenharia de Software. Ed. Makron Books, 1995. 
Jacobson, Ivar et al. Object-Oriented Software Enginneering - A Use Case Driven Approach. Ed. 

Addison Wesley, 1992. 
Meyer, Bertrand. Object-Oriented Software Construction. Ed. Prentice Hall, 1988. 

 
 

Disciplina Gestão de Projetos 
Carga 

Horária 
60 
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Ementa: Projetos nas organizações; Conceitos de gerenciamento de projetos; Elaboração de 

projetos; Gerenciamento de projetos; Áreas do conhecimento PM-BoK/PMI; Áreas de 
competência ICB/IPMA; Aplicativos de apoio ao gerenciamento; Perfil do gerente de projetos; 
Avaliação e seleção de projetos tecnológicos . 

Bibliografia Básica: 

VALERIANO, D. L. Gerência em Projetos - Pesquisa, Desenvolvimento e Engenharia. São Paulo: 
Makron Books, 1998. 
VARGAS, R. V. Gerenciamento de Projetos: Estabelecendo Diferenciais Competitivos. Rio de 
Janeiro: Brasport, 2000. 

VERZUH, E. MBA Compacto - Gestão de Projetos. Rio de Janeiro: Editora Campus, 2000. 

Bibliografia Complementar: 

AMARO, J.A.; CARVALHO, H.G.; CARVALHO, N.P. Referencial Brasileiro de Competências em 
Gerenciamento de Projetos. Curitiba, Brasil: ABGP, 2005. 
DINSMORE, Paul Campbell. Transformando estratégias empresariais em resultados através da 

Gerência por Projetos. Rio de Janeiro: Qualitymark, 1999. 

GASNIER, Daniel G. Guia Prático para Gerenciamento de Projetos - Manual de sobrevivência para 

os profissionais de projeto. São Paulo: Instituto IMAN, 2000. 
KERZNER, Harold. Gestão de Projetos: As Melhores Práticas. Porto Alegre: Bookman, 2002. 
PRADO, Darci Santos do. Gerenciamento de Projetos nas Organizações. 2aed. Belo Horizonte: 
Editora de Desenvolvimento Gerencial, 2003. 

 
 

Disciplina 
Fundamentos Filosóficos, Éticos e Responsabilidade 

Socioambiental 
Carga 

Horária 
60 

Ementa: Filosofia. Filosofia na História. Campo da lógica. Questões fundamentais da Filosofia: 
Epistemologia, Antropologia, Ontologia e Ética. Ética e Moral. Comportamento Profissional. 
Educação Ambiental. 

Bibliografia Básica: 
VALLS, Alvaro L. M. O que é Ética. São Paulo: Saraiva, 2014 
NUNES, César Aparecido. Aprendendo filosofia. 20. ed. Campinas: Papirus, 2012 
ARANHA, Maria Lúcia Arruda. Filosofando: introdução à filosofia. 4. ed. São Paulo: Moderna, 
2009 

Bibliografia Complementar: 

SÁ, Antônio Lopes de. Ética profissional. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2007 

VÁSQUEZ, Adolfo Sánchez. Ética. 34. ed. Rio de Janeiro, 2012 
NAGEL, Thomas. Uma breve introdução a filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 2011 
LA TAILLE, Yves de. Moral e ética: dimensões intelectuais e afetivas. Porto Alegre: Artmed, 2007 
ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2014 

 
 

Disciplina Disciplina Eletiva I 
Carga 

Horária 
60 

Ementa: inglês técnico I 
Revisão e desenvolvimento de estruturas gramaticais. Técnicas de leitura: dedução; prognóstico; 

previsão; expectativa; scanning e skimming. Transferência de informações: textos, gráficos, 
tabelas, diagramas, fluxogramas. Organização da narrativa. Uso correto de dicionários. Falsos 
cognatos. Comparativos e superlativos. Uso do contexto. Referência contextual. Vocabulário 
específico de informática. Trabalhos com textos na área da Informática e outras. Práticas de 
audição e compreensão 

Bibliografia Básica: 
BAUDOIN, Margaret E. et all. Reader’s Choice. Michigan. Michigan Press, 1984. 

BOEKNER, Keith & Brown, Charles P. Oxford English for Computing. Oxford. Oxford University 
Press, 1993. 
MARINOTO, Demóstene. Reading on Infotech. São Paulo. Editora Novatec, 2007. 

Bibliografia Complementar: 

DAY, Richard R. New Ways in Teaching Reading. Bloomington. Editora Oxford University Press, 
1999. 
ESTERAS, R. Santiago. Infotech English for Computer Users. Cambridge. Cambridge University 
Press, 2003. 
GLENDINNING, Eric H. & McEwAN, John. Basic English for Computing. Oxford. Oxford University 
ress, 1999 
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5º Período 
 

Disciplina Atividade Integradora 
Carga 

Horária 
60 

Ementa: Trata-se de um trabalho que tem por objetivo maior, sanar possíveis deficiências dos 
alunos no que diz respeito aos conteúdos abordados nos semestres anteriores. Desse modo, o 
percurso da disciplina visa: Avaliação=>Diagnóstico=>Abordagem de conteúdos de menor 
aprendizado, sob um aspecto revisional. 

Bibliografia Básica: 
Serão indicadas pelo professor após o diagnóstico do real aprendizado dos alunos. 

Bibliografia Complementar: 
Serão indicadas pelo professor após o diagnóstico do real aprendizado dos alunos. 

 
 

Disciplina Programa para Dispositivos Móveis 
Carga 

Horária 
60 

Ementa: Estudo do desenvolvimento de aplicações para dispositivos móveis, das suas 
características e dos principais sistemas operacionais móveis. A partir de um ou mais sistemas 
operacionais móveis específicos, estudo da programação de telas e serviços, dos componentes 
visuais, e dos recursos e ferramentas elementares destes sistemas. 

Bibliografia Básica: 

Lecheta, Ricardo R. Google Android: Aprenda a criar aplicações para dispositivos móveis com o 

Android SDK. Novatec Editora, 2013, 3ª Edição. 
Fernando Anselmo, Android em 50 projetos, Florianopolis, SC : Visual Books, 2012. 
Greg Nudelman, Padrões de projeto para o Android : soluções de projetos de interação para 
desenvolvedores, São Paulo : Novatec, c2013. 

Bibliografia Complementar: 

FRANK, A. Android em ação, Rio de Janeiro : Elsevier, 2012. 
DAMON, D. SEBASTIEN, A. Aplicativos Web pro Android : desenvolvimento Pro Android usando 

HTML5, CSS3 & JavaScript, Rio de Janeiro : Ciencia Moderna, 2012. 

STEVE, K. Não me faça pensar : uma abordagem de bom senso à usabilidade mobile e na web, 

Rio de Janeiro : Alta Books, 2008. 

 

 

 

Disciplina Qualidade de Software 
Carga 

Horária 
60 

Ementa: 

Conceitos de Qualidade do Processo e do Produto de Software. Conceitos de Qualidade. Modelos 
de Qualidade. Modelos de Gestão de Projeto. Implantação de Modelos de Qualidade. Verificação 
de Software. Validação de Software 

Bibliografia Básica: 

KOSCIANSKI, A., SOARES, M. S., Qualidade de Software, Editora Novatec, 2007. 

INTHURN, C., Qualidade & Teste de Software. Visual Books, 2001. 
BARTIÉ, A., Garantia da Qualidade de Software, Editora Campus, 2002. 

Bibliografia Complementar: 

PRESSMAN, R. S., Software Engineering: A Practitioner’s Approach. Edição 6, McG2006. 
LIMA, A. S. Especificações Técnica de Software. 1ª ed. Érica, 2012 
POMPILHO, S. Análise Essencial. Rio de Janeiro. Ciência moderna LTDA, 2002. 
JACOBSON, I. RUMBAUGH, J. BOOCH, G. UML guia do usuário. 2ª. Rio de janeiro. Elsevier, 2012 
PRESSMAN, R. Engenharia de Software. Ed. Makron Books, 1995. 

Disciplina Projeto e desenvolvimento de Software II 
Carga 

Horária 
60 

Ementa: 
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A disciplina prevê a continuação do modulo anterior para a finalização e implantação do sistema 
desenvolvido, cuja a elaboração e a execução do projeto, foi definido de acordo com as áreas 
contempladas pelo CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas: desenvolvimento de sistemas 
de informação e/ou serviços para Internet. 
Bibliografia Básica: 

GAMMA, E. Padrões de Projetos. 1ª ed. Bookman, 2000. 
BECK, K. Padrões de implementação. 1ª ed. Bookman, 2013. 
ALEXANDER, M. K. As leis fundamentais do projeto de software. ISBN, 2012 

Bibliografia Complementar: 
POMPILHO, S. Análise Essencial. Rio de Janeiro. Ciência moderna LTDA, 2002. 

JACOBSON, I. RUMBAUGH, J. BOOCH, G. UML guia do usuário. 2ª. Rio de janeiro. Elsevier, 2012 
Pressman, Roger. Engenharia de Software. Ed. Makron Books, 1995. 
Jacobson, Ivar et al. Object-Oriented Software Enginneering - A Use Case Driven Approach. Ed. 
Addison Wesley, 1992. 
Meyer, Bertrand. Object-Oriented Software Construction. Ed. Prentice Hall, 1988. 

 
 

Disciplina Liderança, Criatividade e Empreendedorismo 
Carga 

Horária 
60 

Ementa: Liderança: conceitos e perspectivas. As relações de poder no âmbito das organizações. 
Empreendedorismo: principais conceitos e características. A gestão empreendedora e suas 

implicações para as organizações. O papel e a importância do comportamento empreendedor nas 
organizações. O perfil dos profissionais empreendedores nas organizações. Processos grupais e 
coletivos, processos de autoconhecimento, autodesenvolvimento, criatividade, comunicação e 
liderança. Ética e Responsabilidade Social nas organizações. A busca de oportunidades dentro e 
fora do negócio. A iniciativa e tomada de decisão. A tomada de risco. A gestão empreendedora 
de pessoas nas organizações. A inovação. 

Bibliografia Básica: 

DORNELAS, J. C. A. Empreendedorismo na prática: mitos e verdades do empreendedores de 

sucesso. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. 
DRUCKER, P. F.; Inovação e espírito empreendedor (entrepreneurship): prática e princípios. 
São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2003. 
MAXIMIANO, A. C. A. Administração para empreendedores: fundamentos da criação e da gestão 

de novos negócios. São Paulo: Prentice-Hall, 2006. 

Bibliografia Complementar: 

CHIAVENATO, Idalberto. Empreendedorismo: dando asas ao espírito empreendedor. 3. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2008. 

DORNELAS, J. C. A. Empreendedorismo: transformando ideias em negócios. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Campus, 2005. 
FUNDAÇÃO Roberto Marinho. Aprender a empreender. 3.ed. Rio de Janeiro: Fund. Roberto 
Marinho, 2003. 
SALIM, C. S. Introdução ao empreendedorismo: despertando a atitude empreendedora. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2010. 
SILVA, A. Marcos. TGA. São Paulo: Campus, 2013. 

 
 

Disciplina Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS (Optativa) 
Carga 

Horária 
60 

Ementa: Introdução à Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). Classificadores de LIBRAS; técnicas 

de tradução da LIBRAS/português; técnicas de tradução de português/LIBRAS; expressão 

corporal e facial; alfabeto manual; gramática de libras; sinais de nomes próprios; soletração de 
nomes; localização de nomes; percepção visual; profissões; funções e cargos; ambiente de 
trabalho; meios de comunicação; família; árvore genealógica; vestuário; alimentação; objetos; 
valores monetários; compras; vendas; medidas, meios de transporte, estados do Brasil e suas 
culturas; diálogos. A comunidade e a cultura Surda. Inclusão social. 

Bibliografia Básica: 

ALMEIDA, Elizabeth Crepaldi de. Atividades ilustradas em sinais de Libras. 

São Paulo: Revinter, 2004. 

FELIPE, Tanya A. Libras em Contexto: curso básico: livro do estudante. 8. ed. 
Rio de Janeiro: WalPrint, 2007. 
VELOSO, Éden. Aprenda LIBRAS com eficiência e rapidez. Curitiba: Mão Sinais, 2010. 

Bibliografia Complementar: 
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Dicionário Brasileiro de Libras. Disponível em: <http://www.acessobrasil.org.br/libras 

GESSER, A. LIBRAS: que língua é essa? São Paulo: Parábola, 2009. 
MELO, Sandro Nahmias. O direito ao trabalho da pessoa com deficiência: o princípio constitucional 
da igualdade. São Paulo: LTR, 2004. 

SACKS, Oliver. Vendo vozes: uma viagem ao mundo dos surdos. Trad.Laura Teixeira Motta. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2010. 
SANTANA, Ana Paula; BERGAMO, Alexandre. Cultura e identidade surdas: encruzilhada de lutas 
sociais e teóricas. Educação & Sociedade, v. 26, n. 91, maio/ago. 2005. 

 
 

Disciplina Disciplina Eletiva II 
Carga 

Horária 
60 

Ementa:      Inglês técnico II 
Consolidação da compreensão e produção oral e escrita com a utilização de funções sociais e 
estruturas simples da língua desenvolvidas na disciplina inglês 1. Ênfase na oralidade, atendendo 
às especificidades acadêmico-profissionais da área e abordando aspectos sócio-culturais da língua 
inglesa. 

Bibliografia Básica: 

BAUDOIN, Margaret E. et all. Reader’s Choice. Michigan. Michigan Press, 1984. 
BOEKNER, Keith & Brown, Charles P. Oxford English for Computing. Oxford. Oxford University 

Press, 1993. 
MARINOTO, Demóstene. Reading on Infotech. São Paulo. Editora Novatec, 2007. 

Bibliografia Complementar: 

DAY, Richard R. New Ways in Teaching Reading. Bloomington. Editora Oxford University Press, 

1999. 

ESTERAS, R. Santiago. Infotech English for Computer Users. Cambridge. Cambridge University 
Press, 2003. 
GLENDINNING, Eric H. & McEwAN, John. Basic English for Computing. Oxford. Oxford University 
ress, 1999 

 
 

Disciplina Plano de Negócios 
Carga 

Horária 
60 

Ementa: A disciplina de PLANO DE NEGÓCIOS I trará a visibilidade e condição de atender as 

demandas mais especificas do mercado de trabalho para Tecnologia da Informação. Na disciplina 
o discente integrará os conteúdos relativos às técnicas e práticas de Empreendedorismo, 
Engenharia de Software, Programação Orientada a Objetos, Segurança de Sistemas, Redes de 
Computadores, Projeto e Análise de Sistemas e Bancos de Dados para o desenvolvimento de um 
sistema computacional nas etapas: Levantamento de requisitos, modelagem do sistema, 
documentação, modelagem de dados e prototipagem de sistemas. 

Bibliografia Básica: 

KOSCIANSKI, André; SOARES, Michel dos Santos. Qualidade de software: Aprenda as 

metodologias e técnicas mais modernas para o desenvolvimento de software. 2.ed. São Paulo: 
Novatec, 2007 
LARMAN, C. Utilizando UML e padrões. 2ª .ed. Porto Alegre: BookMan, 2004 

SILBERSCHATZ, A; KORTH, H.; SUDARSHAN, S. Sistema de Banco de Dados. 3. ed. São Paulo: 
Makron Books, 2006 

Bibliografia Complementar: 

DATE, C. J. Introdução a sistemas de bancos de dados. 8. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2004 
DEITEL, H. M. Java. Como programar. 6ª. ed. São Paulo: Pearson, 2005 

PAULA, W.P.F. Engenharia de Software: Fundamentos, Métodos e Padrões.2. ed. Rio de Janeiro: 
LTC, 2005 
TANENBAUM, A. S. Redes de Computadores. 4ª. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2003 
TEOREY, T; LIGHTSTONE, S; NADEAU, T. Projeto e Modelagem de Banco de Dados. 4ª. ed. São 
Paulo: Elsevier, 2007 

http://www.acessobrasil.org.br/libras
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10.0. Metodologia 

 
A metodologia de ensino do curso foi pensada baseada pelo NDE e sustentada na visão 

construtivista do aluno como sujeito ativo na formação do conhecimento e que esta formação precisa 

ser conduzida e orientada pelo docente, para que o sujeito aprendente, não se limite a reprodução de 

conteúdo, mas possam dar significado ao conhecimento e desenvolver suas competências. Dessa 

forma, partiu-se da lógica de que o alcance dos objetivos do curso e o êxito na construção do perfil 

do egresso exigem que a Metodologia de Ensino seja adequada a essas finalidades.  

Nesse contexto, a consideração às inteligências múltiplas, à autoestima dos alunos, aos 

processos interativos, bem como, a utilização de recursos tecnológicos modernos permitem imprimir 

ao processo pedagógico a dinamicidade necessária para ultrapassar a mera transmissão dos 

conteúdos e tornar o currículo eficaz.   

Desse modo, o acadêmico formado pela Faculdade de Iporá – FAI cursará as Unidades 

Curriculares da Matriz com as seguintes práticas pedagógicas:  

 Uso de Metodologias Ativas que inserem o educando como principal agente do processo de 

Ensino Aprendizagem, tais como: Sala de Aula Invertida, Estudos de caso, Debates, Simulação, 

Instrução por Pares, Aprendizagem baseada em Projetos, Seminários e etc.  

 Aulas dialogadas com a utilização de recursos multimídia;  

 Aulas Práticas Supervisionadas;  

 Aplicação da metodologia híbrida, visando inserir a tecnologia integrada ao ensino 

presencial.   

A escolha dessa Metodologia se deu com o intuito de ofertar maior flexibilidade e autonomia 

para os discentes. O ensino híbrido agrega valor ao sistema educacional por se mostrar alinhado 

ao perfil do discente atual, permitindo acesso ao conhecimento de modo remoto com os 

benefícios do ensino presencial, sem o limite da distância.  

Tem como objetivo proporcionar uma formação mais completa, personalizada, humana e 

interativa, onde o discente tem autonomia de explorar os temas abordados de forma mais ampla e 

o incentivo de se comportarem como agentes da própria educação e não mais como receptores 

passivos.  

No entanto, como já apontamos em nossas perspectivas pedagógicas os aspectos 

metodológicos devem ultrapassar os limites da sala de aula, possibilitando a constituição da 

autonomia de aprendizado, sendo o discente o protagonista. Dessa forma, o desenvolvimento de 

Projetos de Extensão junto à comunidade, a participação e organizações de congressos e a prestação 

de serviços de monitoria por parte do corpo discente serão constantemente viabilizados aos 

acadêmicos, afinal, atividades dessa natureza propiciarão aos alunos a oportunidade de aplicar os 
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conhecimentos teóricos adquiridos aos problemas práticos evidenciados nos casos reais abordados 

em discussões de sala de aula ou em projetos de extensão.   

Nas atividades do Curso deverão ser respeitadas as liberdades criativas dos docentes para a 

realização de diferentes atividades propostas. Essa liberdade de ação e criação deve ser inerente 

ao processo de ensino e constitui-se de fundamental importância para o processo de formação em 

Analise e Desenvolvimento de Sistemas.  

No que diz respeito ao corpo docente, o curso privilegia sempre a desvinculação do papel de 

“detentor do saber” para o papel de “mediador”. No seu fazer pedagógico o professor deverá estar 

centrado tanto em formar competências, habilidades e disposições de conduta, quanto com a 

quantidade e qualidade de informações a serem apreendidas pelos discentes. Isto significa que o 

corpo docente multidisciplinar precisa relacionar o conhecimento, com dados da experiência 

cotidiana, trabalhar com material significativo, para que o discente consiga fazer a ponte entre a 

teoria e a prática, e fundamentar a percepção crítica.   

A complementaridade entre as Unidades Curriculares e os conteúdos aparece na relação 

estabelecida entre os professores através de práticas interdisciplinares, a partir das pesquisas e 

projetos, afinal, por fazer parte da futura rotina na atuação profissional, o trabalho em equipe é um 

grande e fundamental aspecto a ser priorizado.   

A operacionalização da proposta metodológica pode lançar mão de métodos tradicionais de 

ensino, tais como aulas expositivas e seminários. Entretanto, o desafio está em propor inovações no 

campo da metodologia de ensino para alavancar o efetivo desenvolvimento das competências do 

egresso. Neste sentido, a proposta metodológica prevista neste Projeto Pedagógico tem como norte a 

viabilização da integração dos conteúdos vistos ao longo do curso.  

Para efetivação das propostas metodológicas aqui delineadas, a faculdade de Iporá institui um 

conjunto de ferramentas para o processo de ensino e aprendizagem, conforme figura 01:  

  

Figura 1: Ferramentas Tecnológicas ultilizadas para o ensino híbrido.  

Fonte: NEAD,2021.  
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O conjunto de ferramentas tecnológicas ultilizado para o ensino, aprendizagem e atendimento 

ao discente é composto pelos seguintes elementos:  

   

 Moodle – Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), no qual discentes acessam conteúdos 

e atividades individuais e coletivas, e docentes e tutores fazem a gestão das unidades curriculares 

ministradas.  O AVA está disponível para acesso no endereço eletrônico da instituição 

(https://site.fai.edu.br);  

  

 Sala de Aula – Espaço de ensino e aprendizagem para atividades presenciais; 

  

 

 Ischolar – sistema online de gestão escolar.   

  

  

Figura 2: Interface do AVA  
Fonte: Moodle,2020.  

 

  

Figura 3: Interface do Ischolar   

Fonte: Ischolar, 2020.  

https://site.fai.edu.br/
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A metodologia pedagógica de ensino e aprendizagem proposta, traz a oferta de unidades 

curriculares no sistema de ensino híbrido onde no ambiente virtual terão carga horária divididas em 

trilhas de aprendizagem e métricas distribuídas em conformidade com a ementa de cada 

unidade curricular.   

Os objetos de aprendizagem incorporados as trilhas são:  

Objetivos de aprendizagem: descrição daquilo que o acadêmico alcançará ao concluir a unidade de 

conhecimento.  

UC – As unidades conhecimento abordam o conteúdo determinados no projeto 

pedagógico organizado em formato de livro-textos ou livro de referência, em formato PDF.   

Desafio de Aprendizagem – Atividade de PBL - questão dissertativa incentivando a aplicação 

prática do conteúdo ministrado.   

Atividade de Aprendizagem - questões objetivas sobre o conteúdo abordado para unidades 

curriculares.  

Saiba Mais – São informações adicionais sobre o conteúdo. Poderão ser utilizados páginas de 

blogs, podcasts, notícias, vídeos.   

Em suma, o proceder metodológico delineado neste Projeto Pedagógico, uma vez dirigido 

para a apropriação do perfil delineado para este curso, está voltado para a formação profissional, a 

partir da concepção crítica das relações que permeiam a educação, a gestão, a sociedade e o 

trabalho.  
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11.0. Apoio ao Discente 

 
Uma vez que se contemple a importância, na missão da Faculdade de Iporá – FAI, da 

formação de cidadãos éticos e profissionais competentes para o contexto atual é lógico que se 

passe a pensar em termos de acesso e permanência dos egressos da educação básica na 

Instituição. 

Todas as políticas institucionais de apoio ao discente advêm da concepção explicitada 

no documento público e político da IES, ou seja, no seu PPI – Projeto Pedagógico Institucional. 

No entanto, dadas às mudanças advindas do desenvolvimento da sociedade, tais políticas não 

podem ficar presas e fixas em um único mote, mas sim repensadas a cada dia, inerentes a 

flexibilidade que a IES deve ter em todos os âmbitos para se adaptar as movimentações sociais 

e econômicas que, consequentemente, irão refletir na vida de toda a comunidade acadêmica. 

Conforme o artigo 26, parágrafo 1º, da Declaração Universal de Direitos Humanos, o 

acesso à Educação Superior deve ser baseado no mérito, capacidade, esforços, perseverança e 

determinação mostradas pelos que a buscam. A Educação Superior deve ser oferecida em 

qualquer idade e para quaisquer pessoas, com base nas competências adquiridas anteriormente. 

A igualdade de acesso, uma vez que, não admite qualquer discriminação em termos de raça, 

sexo, idioma, religião ou de condições sociais e de deficiências físicas. 

Por outro lado, a Faculdade de Iporá – FAI tem a consciência de que além do acesso é 

preciso pensar na permanência dos alunos no Ensino Superior. Para tanto entra em pauta o 

desenvolvimento de soluções educacionais que minimizem as variáveis que interferem nas 

condições de permanência. 

Tanto a atenção dispensada ao binômio acesso/permanência, como as definições da 

Política Institucional para o Ensino, no que se refere à formação dos acadêmicos, implica a 

superação dos obstáculos enfrentados pelos mesmos. 

Estabelecido a partir do PPI – Projeto Pedagógico Institucional, o apoio aos discentes 

será constituído a partir de diversos programas institucionais os quais serão listados a seguir em 

face de sua importância. 

 
11.1. Ouvidoria 

A Ouvidoria da Faculdade de Iporá – FAI foi criada para ser um canal de comunicação 

entre os acadêmicos, professores, funcionários e a comunidade em geral. É também o local 

onde o cidadão pode manifestar democraticamente sua opinião sobre os serviços prestados pela 

Instituição. 
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Trata-se de um órgão democrático e independente que não pode e não deve receber 

quaisquer influências ou intervenção da Mantenedora, Diretoria ou de quaisquer membros que 

constituem a comunidade acadêmica. 

Dado o aspecto democrático e a necessidade de adaptação e sensibilização ao uso das 

novas tecnologias de informação, por decisão colegiada, o órgão passou a ter o acesso também 

em meio eletrônico. Tudo com o objetivo de evitar constrangimentos e preservar o sigilo das 

informações e das pessoas envolvidas. Constitui-se então, em um canal direto para recebimento 

e tratamento de reclamações e/ou críticas, denúncias, sugestões e/ou elogios, com o propósito 

de qualificar a prestação de serviços. 

O ouvidor recebe as informações e as repassa aos órgãos responsáveis que darão 

pareceres acerca do caso, devolvendo-as ao ouvidor que, em seguida, entra em contato com o 

interessado. Constitui-se assim, um processo de lisura e de democracia frente à instituição. 

Nenhuma mensagem da ouvidoria deixa de ser respondida e ao final de cada semestre, faz-se o 

levantamento dos tipos de solicitações que se fizeram presentes no órgão. Dessa forma, 

constitui-se além de um órgão de apoio ao Estudante e à Comunidade, uma excelente 

ferramenta de gestão administrativo-acadêmica. 

Na FAI esse processo ocorre presencialmente e de maneira online/virtual a partir do site 

institucional. 

 
11.2. Núcleo de Atendimento Psicopedagógico 

A Faculdade de Iporá – FAI conta com um Setor de Apoio Psicopedagógico, coordenado 

por um profissional em Psicologia. Trata-se do órgão de apoio ao Estudante responsável por 

intervir, a partir de ferramentas da Psicologia, em todo e qualquer problema de ordem de 

aprendizado, interacional ou afetiva enfrentados por alguns acadêmicos em sua vida na IES. 

Além de o próprio aluno poder diretamente buscar o auxílio do núcleo, o encaminhamento pode 

ser indicado por qualquer membro da comunidade acadêmica. 

O estudante, enquanto ser principal no processo educativo vê-se confrontado no 

percurso universitário por um conjunto de desafios e obstáculos inerentes a esta etapa de 

transição para a vida profissional. Por essa razão, o Núcleo de Apoio Psicopedagógico se propõe 

a realizar um trabalho amplo, procurando construir um espaço de identificação daquelas 

dificuldades, sejam de ordem institucional ou pessoal do discente, para lhe possibilitar 

ultrapassar de forma eficaz as tarefas resultantes da vida acadêmica. 



74 
 

No atendimento são acolhidas situações onde o processo de aprendizagem pode ser 

maximizado, através da ressignificação das interações do aluno com seus grupos, com a família 

e com a Faculdade. 

O trabalho do Núcleo deve estar em consonância com os propósitos da Instituição de 

Ensino visto que a reconstrução da identidade e descoberta de potencialidades dos alunos 

resulta no seu reconhecimento como pessoa integrada, cognitiva e emocionalmente, o que 

possibilitará um equilíbrio no processo de sua formação profissional. 

São objetivos do Núcleo de Apoio Psicopedagógico: 

 Atender as demandas dos alunos da IES, buscando soluções para problemas presentes 

nas relações do processo ensino-aprendizagem; 

 Avaliar as situações relacionadas com problemas e dificuldades de aprendizagem; 

 Promover a elevação da autoestima do aluno, da autoconfiança e maturidade necessárias 

à autorregularão do processo ensino-aprendizagem, fazendo-o perceber suas 

potencialidades; 

 Auxiliar na recuperação de seus processos internos de apreensão da realidade nos 

aspectos cognitivo, afetivo-emocional e dos conteúdos acadêmicos; 

 Despertar o potencial criativo, cooperativo e motivacional dos alunos da Instituição, 

durante o tempo em que permanecerem na Faculdade; 

 Apoiar o estabelecimento de relações de convívio salutar no ambiente acadêmico, 

oportunizando o desenvolvimento de soluções através de ações participativas no 

processo ensino-aprendizagem; 

 Atender e encaminhar a psicoterapias em outras instituições, alunos e ou seus familiares, 

bem como professores que necessitem destes serviços, através da indicação de clínicas 

ou Postos da rede estadual e municipal e outros serviços de saúde; 

 Subsidiar a gestão universitária da IES sobre a adoção de medidas administrativas e ou 

realização de eventos que contribuam para a solução de problemas pertinentes a relação 

ensino – aprendizagem e potencializem valores e competências discentes e docentes. 

 Dentre as atividades do Núcleo Psicopedagógico destacam-se: 

 Acolhimento do novo aluno e do novo professor (diferenciando da aula inaugural, com 

a contribuição de representantes do administrativo e das coordenações – manuais do 

aluno e do professor, aspectos legais relativos ao Reg. Interno, frequência, relação 

professor-aluno, avaliações, entre outros.) 

 Apoio psicopedagógico a alunos e professores, objetivando a intervenção nas 

dificuldades referentes ao processo educativo, através do debate sobre a condução 
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didático-metodológica, a relação professor-aluno ou a relação interpessoal entre 

colegas; 

 Encaminhamento de alunos a Psicólogos e clínicas quando diagnosticada a necessidade 

de acompanhamento psicoterapêutico prolongado (problemas de ordem afetiva, luto, 

isolamento social, desenraizamento geográfico, transição para o ensino superior, 

ansiedade, depressão, pânico, entre outros); 

 Orientação aos pais e ou docentes envolvidos no processo de ressignificação da 

aprendizagem; 

 Contribuição para o aumento do nível de informação sobre meios e recursos à 

disposição do estudante, quer ao nível da comunidade universitária, quer no aspecto da 

sociedade civil e em geral; 

 Implementação de palestras, análises fílmicas e debates para desenvolver no aluno 

posturas proativas que favorecem o encontro consigo mesmo, bem como, o 

estabelecimento de metas, propósitos de vida e definição de objetivos profissionais. 

(Temas previstos: Princípios éticos, importância da família na busca da auto realização, 

Saúde Mental e Trabalho, entre outros); 

O Núcleo de Apoio Psicopedagógico da Faculdade de Iporá – FAI se constitui como um 

espaço por excelência de contato e debate, com um Psicólogo, em segurança e num contexto 

de confidencialidade. O serviço é mantido gratuitamente pela Faculdade e, a partir do 

acolhimento e queixa inicial do aluno ou do professor, o psicólogo deverá orientar de acordo 

com a necessidade do usuário e ou encaminhar questões à Coordenação de Curso ou outros 

órgãos de gestão para resolução de problemas dessa ordem. O atendimento poderá ser 

individualizado ou em grupo. A demanda poderá ser espontânea ou encaminhada pelos 

dirigentes e ou docentes da faculdade. 

Os atendimentos são realizados em pré-aula ou durante o expediente da Faculdade em 

local específico e divulgados semestralmente aos alunos. Cada sessão de apoio deve durar no 

máximo uma hora, realizadas com regularidade ou não, de acordo com a especificidade de cada 

área de intervenção em que se enquadre. 

O serviço de apoio deve contribuir para a melhoria das relações dos alunos e professores 

com a academia, despertando-lhes para a importância da sua participação no processo ensino- 

aprendizagem, bem como do equilíbrio intrapsíquico e desenvolvimento de competências 

individuais para a excelência profissional. 
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Há que se destacar que a partir dos relatórios do Núcleo de Apoio Psicopedagógico 

enviados semestralmente à Direção da IES, faz-se possível a constituição de uma excelente 

ferramenta de gestão administrativo-acadêmica. 

 
11.3. Coordenação de Estágio 

Trata-se do órgão de apoio responsável por promover a articulação e negociação entre 

empresas, instituições, coordenações de curso e alunos na busca de vagas e condições para a 

realização de estágio obrigatório e não obrigatório. 

Além disso, divulga vagas, organiza e executa a inscrição de candidatos de estágio e 

vagas de trabalho, bem como informa e orienta sobre os requisitos e condições legais para a 

realização de estágios e realização do programa de voluntariado acadêmico. 

Desde o início do processo de credenciamento, a Faculdade de Iporá – FAI tem buscado 

convênios com as mais variadas empresas e órgãos da região, dessa forma serão muitas as vagas 

disponibilizadas para estágios em instituições públicas e privadas, empresas e prestadoras de 

serviço. A partir disso, o setor de Estágio se responsabiliza pela divulgação das vagas a partir 

do site da IES ou dos murais espalhados pela Faculdade. 

De extrema importância é o trabalho conjunto entre os gestores da IES e o setor 

responsável pelos Estágios, afinal, com a detecção de um problema, faz-se relevante a 

possibilidade de intervenção a ponto de solucioná-lo, sempre que possível, para que o aluno 

não abandone a Faculdade por questões financeiras, buscando a colocação do mesmo no 

mercado de trabalho a partir de empresas conveniadas. 

 
11.4. Bolsas e Incentivos - FAI 

A Faculdade possui uma política de bolsas bem abrangente que envolve, além dos 

programas de desenvolvimento acadêmico, monitoria e iniciação científica, bolsas destinadas a 

alunos carentes, pois tal IES consciente, todavia, da responsabilidade social de uma empresa 

educacional possui as seguintes diretrizes gerais de apoio e financiamento de estudos para 

alunos carentes: 

 Concessão de bolsas de estudos, com descontos variáveis no valor das mensalidades destinado 

aos alunos que comprovem impossibilidade de custearem os seus estudos; 

 Integração no Programa FIES, do Ministério da Educação, e PROUNI; 

 Contatos com instituições visando programa de financiamento próprio da IES; 

 Ações para apoiar alunos inadimplentes, por motivos de desemprego; 

 Convênio com empresas que viabilizem outros tipos de bolsas de estudos, entre outros. 
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11.5. Estímulo à Produção Acadêmica 

A Faculdade de Iporá, possui uma política de apoio à participação de alunos em eventos 

de diversas naturezas, tais como cursos, programas de capacitação, visitas técnicas, seminários 

e projetos de voluntariado, dispensa de aulas, dentre outros, destinando, anualmente, uma verba 

específica no seu orçamento para essas atividades. 

Os projetos, analisados e aprovados pelas coordenações de curso em termos da 

pertinência e importância para o curso e para o aluno, poderão obter financiamento diversos, 

tais como: fundos para apresentação de trabalho em congressos ou outros eventos similares, 

auxilio para aquisição de materiais e equipamentos e outros. 

A FAI ainda oferece toda sua infraestrutura - equipamentos, pessoal e espaço físico para 

realização de eventos internos. A Biblioteca está à disposição dos alunos para catalogar e 

divulgar trabalhos de conclusão de curso, dissertações, monografias, teses, entre outros. Além 

disso, a Faculdade dispõe de acesso livre à Internet e os alunos poderão utilizar o site da 

Instituição onde foi criado um espaço para divulgação de seus trabalhos e de seus projetos de 

extensão. 

 

11.6. Nivelamento 

O Nivelamento é um dos programas de apoio aos discentes mantidos pela Faculdade de 

Iporá – FAI que propicia ao aluno da Instituição o acesso ao conhecimento básico em 

disciplinas de uso fundamental aos seus estudos universitários. 

O propósito principal do nivelamento é oportunizar aos participantes uma revisão de 

conteúdos, proporcionando, por meio de explicações e de atividades, a apropriação de 

conhecimentos esquecidos ou não aprendidos. Dessa forma, durante todos os semestres são 

oferecidos cursos nas seguintes áreas: 

 Matemática e Raciocínio lógico; 
 Língua Portuguesa; 

 Informática Básica. 

 

A Faculdade de Iporá – FAI procura lidar com a realidade de deficiências advindas do 

Ensino Básico, haja vista a maior parte de seus alunos serem provenientes de escolas públicas, 

e institui para seus alunos, esse programa que pode ser definido como um procedimento de 

apoio ao estudo e uma atividade pedagógica de fundamental importância para a sua formação. 
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Espera-se que o nivelamento contribua para a superação das lacunas herdadas do ensino 

nos níveis anteriores e ajude os acadêmicos a realizar um curso superior com maior qualidade. 

Há que se destacar que o programa de nivelamento não pode ser utilizado para validar 

as Atividades Complementares. 

São objetivos do Programa de Nivelamento: 

• Estimular os alunos a reconhecer a importância de se revisar os conteúdos estudados no 

Ensino Médio de forma a adquirir mais condições para ter um maior aproveitamento das 

disciplinas do ensino superior; 

• Possibilitar que os alunos percebam que a revisão de conteúdos os levará a uma série de 

posturas lógicas que constituem a via mais adequada para auxiliar na sua formação; 

• Revisar conteúdos considerados imprescindíveis para o entendimento e 

acompanhamento das disciplinas do curso. 

O nivelamento será ministrado por um professor e as turmas serão preferencialmente 

compostas de forma a permitir que o aluno, de acordo com sua disponibilidade de tempo e 

horário, possa frequentar mais de uma disciplina. Os cursos de nivelamento devem ser 

ministrados por professores da Instituição, ou por ela contratados para este fim, com objetivo 

de oferecer a todos os alunos condições de acompanhar os conteúdos das disciplinas regulares 

dos cursos. Para tal, as aulas de nivelamento já são previstas em Calendário Acadêmico e 

disponibilizadas aos sábados. 

Os professores do programa de nivelamento têm como funções: 

 
• Condução e acompanhamento das aulas e respectivas atividades; 

• Elaboração e aplicação de testes de aprendizado; 

• Esclarecimento de dúvidas sobre o conteúdo dos cursos; 

• Verificação de desempenho dos alunos e elaboração de relatórios de desenvolvimento 

das turmas. 

O programa será oferecido em caráter opcional. O aluno não tem qualquer compromisso 

em realizar os testes, nem frequentar as aulas do programa. 

A necessidade do nivelamento deve ser apontada pelos professores, alunos ou pelo 

coordenador de curso. 

 
12.0. Ações Decorrentes dos Processos de Avaliação do Curso 

O processo de avaliação institucional encontra-se consolidado na Faculdade de Iporá – 

FAI, desde a sua criação, no semestre subsequente ao primeiro vestibular. Desde o início a 
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avaliação institucional foi criada no âmbito do SINAES, constituindo a sua CPA – Comissão 

Própria de Avaliação como um órgão independente, democrático e estabelecido como a mais 

importante ferramenta de gestão participativa da IES. 

As avaliações da CPA ocorrem sistematicamente abrangendo também a Autoavaliação 

dos cursos de graduação. Tal processo se constitui a partir da égide e conformidade com as dez 

dimensões da Lei. 

A Metodologia detalhada do Processo de Avaliação Institucional na Faculdade de Iporá 

– FAI tem início com a Campanha de Sensibilização, para estimular os corpos docente, discente 

e técnico-administrativo, a partir da construção da credibilidade da mudança e do 

comprometimento de todos com o futuro da Instituição. 

Para essa etapa, essencial no processo, são impressos e distribuídos cartazes, banners e 

folders, divulgando a campanha. No entanto, o site institucional tem se mostrado o mais 

eficiente de todos os meios para divulgar e sensibilizar os envolvidos no processo. 

Em seguida, constitui-se a fase de avaliação em si, a partir da aplicação de questionários 

on-line. Auxiliados pela área de TI da IES, todos os dados são coletados pela própria CPA, de 

modo isolado e sigiloso, objetivando garantir a fidedignidade do processo. 

Após a coleta e estatística dos resultados, são elaborados relatórios que, em momento 

específico, são entregues aos dirigentes da IES e aos gestores de curso. Os resultados são 

consolidados em formas de fragilidades e potencialidades e, em conjunto, por meio de reuniões, 

é feita a apreciação e discussão sobre os mesmos, tomando-se como base os relatórios da Auto 

avaliação interna. Nesta ocasião, são estudados os mecanismos para o saneamento das 

deficiências apontadas, o que gera a constituição de outro documento em forma de “Projeto de 

ações”, cujo objetivo é o acompanhamento das ações que podem ser executadas em curto, 

médio ou longo prazo. Adota-se, ainda, como parâmetro, os relatórios da avaliação de 

autorização e reconhecimento dos cursos, pois, assim, é possível cruzar informações, 

observando a evolução das ações desenvolvidas e a redução dos pontos avaliados como 

negativos. 

Posteriormente, é feita a divulgação dos resultados à comunidade acadêmica, atividade 

realizada que viabiliza, democraticamente, a disseminação dos resultados por meio de cartazes 

ou informativos, anúncios que especificam os pontos fortes e fracos, e informam, a exemplo 

dos pontos fracos, quais já foram reparados e como a instituição está trabalhando para extinguir 

os que ainda não foram. 

Por meio dos relatórios se consegue perceber se a IES e os cursos atendem às demandas 

necessárias não só para a satisfação dos seus alunos, mas para alcançar resultados satisfatórios 
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sobre o nível de aprendizado, uma vez que pelo processo de Autoavaliação se pode identificar 

a qualidade e entrega dos planos de ensino, o grau de exigência das avaliações, a articulação 

das disciplinas com outras (interdisciplinaridade), dentre outras informações que auxiliam no 

alcance de resultados positivos em exames como o ENADE. 

 

 
12.1. Auto avaliação do Curso De Graduação em Tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas 

 

 A partir dos resultados das avaliações interna e externa, serão considerados o 

desenvolvimento das atividades de Ensino, Iniciação Científica e Extensão em nível do 

Curso. 

 Há que se pontuar que serão levados em consideração não apenas os resultados advindos 

da CPA e do INEP, mas as percepções do Colegiado do Curso e do NDE. 

 Todos esses elementos resultam em um diagnóstico global e após a sua sistematização, 

serão trabalhados em diferentes etapas, a saber: 

 Reuniões de trabalho do Colegiado do Curso para elaboração do planejamento 

semestral; 

 Reuniões específicas para conhecimento detalhado das informações e dos dados 

apresentados pelo diagnóstico da situação real do curso: pontos fortes e pontos fracos 

(incluem-se aqui dados e informações coletados pelo próprio curso, pela CPA e pelo 

INEP); 

 Reuniões conjuntas entre a coordenação de curso e outros órgãos dirigentes para a 

análise conjunta das variáveis e indicadores contemplados no diagnóstico dos diferentes 

componentes curriculares do curso; 

 Reuniões colegiadas para a identificação de variáveis e indicadores específicos, que 

porventura não contemplados pelo Sistema de Avaliação Institucional interna e externa; 

 Desenvolvimento e avaliação contínua dos Planos de Ensino para a melhoria 

permanente do curso e sua capacidade de inovação e de reflexão crítica; e 

 Reuniões conjuntas, envolvendo o corpo docente, o corpo discente e a equipe de suporte 

técnico-administrativo, para proceder, por meio de uma atitude crítica e auto reflexiva, 

à avaliação do processo de Autoavaliação empregado pelo curso no período letivo 

correspondente. 
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Numa perspectiva processual, essas atividades e reuniões de trabalho serão realizadas 

no transcorrer do semestre letivo, cujo cronograma de atividades será estabelecido no início de 

cada semestre letivo e de maneira extraordinária conforme as resoluções de problemas 

emergenciais ou aplicação de novos indicadores e/ou procedimentos no âmbito do curso. 

Dessa forma, o projeto de Autoavaliação empregado no Curso caracteriza-se, assim, 

como um ciclo que toma corpo e se justifica como um processo conjuntivo-formativo que visa 

implementar medidas concretas para o constante aperfeiçoamento da organização didático- 

pedagógica, corpo docente e infraestrutura do curso. 

Vale a pena destacar também, o papel das Atividades Integradoras como Autoavaliação 

do curso, afinal tratar-se-ão de componentes curriculares com cunho de diagnóstico e de 

intervenção no processo de ensino-aprendizagem e da própria execução deste Projeto 

Pedagógico. 

 
 

13.0. Tecnologias de Informação – Tic’s – no Processo Ensino Aprendizagem 

 
A FAI acredita que as TIC`s podem contribuir com o acesso à educação, a equidade na 

educação, a qualidade de ensino e aprendizagem, o desenvolvimento profissional de professores 

e alunos, bem como melhorar a gestão, a governança e a administração educacional ao fornecer 

a mistura certa e organizada de políticas, tecnologias e capacidades. 

Nesta perspectiva a Faculdade de Iporá – FAI disponibiliza diversos recursos 

tecnológicos aos seus docentes e discentes, tais como: laboratórios de informática, 

computadores para pesquisa instalados na biblioteca, Tvs, aparelhos de data show, lousa 

interativa, Wi fi, websites, Webmail, Sistema Performance, Redes Sociais, Informativos (online 

e impressos), etc. 

Ciente da necessidade da inclusão digital em razão das necessidades da sociedade 

globalizada, o curso de Graduação em Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas 

oferecerá aos seus alunos softwares e outras tecnologias que simulem aspectos relacionados à 

área de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. É necessário destacar que os recursos de 

hardware e software serão implementados de acordo com as necessidades do curso. 

Ademais, ainda são utilizados os recursos do Portal do Aluno, espaço onde professores 

e alunos poderão trocar informações e material. 
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14.0. Procedimentos de Avaliação do Processo Ensino Aprendizagem 

 

A avaliação dos alunos da FAI é feita de modo processual, privilegiando o esforço do aluno. 

Assim, os professores procurarão avaliar constantemente os alunos, inclusive aplicando várias 

formas de avaliação para compor a média final de cada bimestre. A preocupação maior diz respeito 

ao fato de o aluno compreender o conteúdo da unidade curricular, ter condições de interpretar e 

avaliar criticamente as situações, evitando-se, sempre que possível, realizar avaliações que 

privilegiam a assimilação mecânica de conhecimento.  

De acordo com o Regimento da FAI, o sistema de avaliação está assim definido:  

“Art. 92º A avaliação do desempenho acadêmico observará os termos gerais estabelecidos 

neste Regimento e, quanto os seus métodos e abrangência, as normas estatuídas pelo Conselho 

Superior – CONSUP, ouvido o Colegiado de Curso, respeitando-se a especificidade de cada curso. 

Art. 93º A aprovação do aluno em cada unidade curricular, unidade curricular ou módulo 

far-se-á por meio de dois critérios, ambos eliminatórios por si mesmos: assiduidade e rendimento 

acadêmico. 

Art. 94º A apuração da assiduidade far-se-á pela frequência do aluno às aulas e demais 

atividades programadas pela unidade curricular, unidade curricular ou módulo. 

§ 1° A verificação e registro da frequência do aluno são de responsabilidade do Professor de 

cada unidade curricular, unidade curricular e/ou do coordenador do módulo e o seu controle é de 

responsabilidade da Secretaria Geral, para fins de registro geral e elaboração de listas para efeitos de 

prova; 

§ 2º A frequência às aulas e demais atividades acadêmicas, permitida apenas aos 

matriculados, é obrigatória, vedado o abono de faltas, a não ser aqueles previstos em Lei. 

§ 3º Incumbe ao aluno fazer o acompanhamento de sua própria frequência, precavendo-se 

das situações-limite de reprovação.  

§ 4º Independente dos demais resultados obtidos, é considerado reprovado na unidade 

curricular o aluno que não obtenha frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) das aulas e 

demais atividades programadas. 

Art. 95º O aproveitamento escolar é avaliado pelo acompanhamento contínuo do aluno e dos 

resultados por ele obtidos nas avaliações periódicas e no exame final em conformidade com o 

sistema de avaliação da instituição. Entende-se por Aproveitamento Escolar a soma das notas 

obtidas no conjunto das Avaliações denominadas: 

I. Nota1 (N1): Atividades desenvolvidas em Modalidade Presencial 6,0 (seis) e 4,0 (quatro) em 

atividades desenvolvidas no Ambiente Virtual de Aprendizagem, conforme plano de ensino 

(Peso 0,4); 



83 
 

II. Nota2 (N2): Atividades desenvolvidas em Modalidade Presencial 6,0 (seis) e 4,0 (quatro) em 

atividades desenvolvidas no Ambiente Virtual de Aprendizagem, conforme plano de ensino 

(Peso 0,6); 

III. Nota3 (N3): Prova para quem não atingir a nota igual ou superior a 7,0 com o valor de 0 a 

dez; 

IV. Será aprovado e dispensado do exame final (N3) da Unidade Curricular o aluno que tiver 

obtido nota final (N1 + N2) igual ou superior a 7,0 (sete), e tiver frequência às aulas igual ou 

superior a 75%; 

V. Se a nota final (N1+ N2), por Unidade Curricular, for inferior a 7,0 (sete) igual e superior a 

4.0 (quatro), o aluno deverá prestar o exame final (N3), desde que tenha frequência às aulas 

igual ou superior a 75%. 

VI. Será reprovado o aluno cuja média entre N1 + N2 for menor que 4.0 e/ou tiver frequência às 

aulas inferior a 75%. 

VII. O aluno que se submeter a N3 será considerado aprovado se obtiver média final igual ou 

superior a 6,0 (seis pontos); 

VIII. O aluno que for convocado para a prova N3 e não comparecer na FAI na data definida para 

aplicação da prova ser-lhe-á atribuído à nota 0 (zero); 

IX. O aluno que se submeter a N3 será considerado reprovado se obtiver média final menor de 

6,0 (seis pontos). 

Art. 96º É concedida avaliação substitutiva ao aluno que deixar de realizar avaliação de 

aproveitamento acadêmico no período estabelecido no calendário acadêmico. 

§ 1º A avaliação substitutiva é realizada mediante requerimento do aluno e em prazo 

estabelecido pela Secretaria. 

§ 2º Conceder-se-á segunda chamada ao aluno que faltar ao exame final, desde que requerida 

no prazo improrrogável de 4 (quatro) dias útil após sua realização, uma vez justificada a ausência e a 

juízo do Diretor Geral.  

Art. 97º O aluno reprovado por não ter alcançado na frequência e/ou no desempenho 

acadêmico os índices mínimos exigidos, repetirá a unidade curricular, unidade curricular ou módulo, 

sujeitando-se na repetência, às mesmas exigências de frequência e de aproveitamento estabelecidas 

neste Regimento e nas normas que regulam as avaliações estatuídas pelo Conselho Superior – 

CONSUP. 

Art. 98º É promovido à série seguinte o aluno aprovado em as unidades curriculares do 

semestre letivo cursado, admitindo-se ainda a promoção com dependência em até 3 (três) unidade 

curriculares. 
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Parágrafo único. O aluno reprovado em mais de 3 (três) unidade curriculares repetirá o 

período, ficando, porém dispensado das unidades curriculares em que obteve aprovação. 

Art. 99º Os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado por 

meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, aplicados por banca examinadora 

especial, poderão ter abreviada a duração dos seus cursos, de acordo com as normas dos sistemas de 

ensino, conforme previsto no art.47 § 2º da LDB. 

Art. 100º São atividades curriculares as preleções, exercícios, argüições, trabalhos práticos, 

seminários, excursões, estágios, provas escritas e orais previstas nos respectivos planos de ensino, 

aprovados pelo Colegiado de Curso. 

Parágrafo único. O professor, a seu critério ou a critério da respectiva coordenadoria, pode 

promover trabalhos, exercícios e outras atividades em classe e extraclasse, nos limites definidos pelo 

Colegiado de Curso. 

 

 

 

15.0. Atividade Integradora 

Funcionamento 



85 
 

A Atividade Integradora estabelecida nos cursos de graduação da FAI, constituída no 

curso de Graduação em Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas como um 

componente curricular, é também uma das ações que se somam para compor a avaliação do 

processo de ensino-aprendizagem e de avaliação institucional. Enquanto diagnóstico, deve 

proporcionar a averiguação de como os cursos da Instituição atendem às exigências das 

Diretrizes Curriculares do MEC, do próprio mercado de trabalho e do convívio social. 

A Atividade Integradora assume também o papel de mediadora da qualidade de ensino 

que subsidia e justifica a aplicação de novos instrumentos, cujos resultados servem de 

referenciais para diagnósticos, para que se identifique o perfil das ações que vêm sendo 

desenvolvidos pela Instituição. 

A elaboração das provas que irão compor a Atividade Integradora ficará a cargo da 

Coordenação de Curso, do Colegiado e do NDE do curso de Graduação em Tecnologia em 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas em parceria com o Núcleo Estratégico Pedagógico da 

FAI. Para cada um dos períodos em que a Atividade Integradora se estabelece será produzida 

uma prova, composta de 42 (quarenta e duas), sendo 36 objetivas e 6 discursivas. 

Com essa Avaliação a IES poderá obter um diagnóstico aproximado do 

desenvolvimento das competências e habilidades adquiridas pelos alunos e exigidas em sua 

futura vida profissional e social, poder-se-á, desse modo, analisar se o curso está 

proporcionando condições para atingir tal fim. 

Há também a possibilidade de se constituir um instrumento de sondagem que possibilita 

aos alunos avaliar a prova a que se submeteram, inferindo sobre a elaboração das questões, o 

nível de dificuldade das mesmas, a adequação dos conteúdos contemplados, o tempo necessário 

para resolução e o tema proposto para a questão dissertativa. 

Dessa forma também os alunos contribuirão com o processo de avaliação, conferindo 

ao mesmo, características de transparência e aprimoramento. Desse modo, a Atividade 

Integradora será também, uma engrenagem que se alimenta com as críticas e sugestões de todos 

os envolvidos da comunidade acadêmica, uma vez que, o processo de avaliação proporciona 

voz e vez a todo aquele que se dispõe a utilizá-lo. 

As especificidades da Atividade Integradora podem ser vislumbradas a partir do seu 

Projeto e Regulamento. 

 
16.0. Número de Vagas Previstas 

O número de vagas previstas para o curso de Graduação em Tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas é condizente com a infraestrutura acadêmica disponibilizada, 
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afinal o curso terá todo o suporte necessário para que este Projeto Pedagógico se efetive de 

maneira concreta e precisa. 

Do mesmo modo, deve-se destacar a infraestrutura física da FAI que disponibilizará ao 

curso as condições necessárias para efetivação dos mecanismos de gestão e ensino- 

aprendizagem contemplados neste projeto. 

 
17.0. Corpo Docente 

17.1. Atuação do Núcleo Docente Estruturante – NDE 

 
 

O Núcleo Docente Estruturante - NDE do Curso de Graduação em Tecnologia em 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas é constituído por professores que serão lotados na IES, 

todos com grande experiência e titulação. 

Em conformidade com o Regimento Interno da IES, as atribuições do NDE são: 

 Discutir, elaborar e implantar o Projeto Pedagógico do Curso – PPC do curso; 

 Manter atualizado o PPC, considerando os interesses da Instituição e o cumprimento de 

normas preestabelecidas pelo Colegiado do Curso. 

 Promover a articulação e integração dos conteúdos disciplinares do curso tanto no plano 

horizontal como vertical. 

 Definir o perfil do formando egresso/profissional de acordo com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Graduação a que pertencem 

 Encaminhar as propostas de reestruturação curricular ao Colegiado do Curso para 

aprovação e posteriormente ao Núcleo Pedagógico da FAI e ao CONSUP. 

 Avaliar os Planos de Ensino das disciplinas do curso, adequando-os ao PPC. 

 Acompanhar, atualizar, articular e adequar o PPC de acordo com os relatórios da 

Comissão Própria de Avaliação - CPA, Núcleo Estratégico Pedagógico- NEP, 

procurando atender ao Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES, 

o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes – ENADE, o Plano de 

Desenvolvimento Institucional – PDI, o Projeto Pedagógico Institucional – PPI e a 

demanda de mercado. 

 Analisar o desempenho docente e repassar as limitações encontradas em seu curso à 

Gerência Acadêmica e ao Núcleo Pedagógico da IES. 
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 Elaborar e implementar projeto de iniciação cientifica, extensão interligado ao curso 

numa visão empreendedora. 

 
 

COMPONENTES DO NDE – NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

 
O NDE de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas atende ao que é 

preconizado pela Portaria Normativa CONAES/MEC 01/2007=> Mínimo de 05 docentes, 

mínimo de 60% deles com formação Stricto Sensu e mínimo de 20% em regime Integral. Segue 

abaixo uma planilha com os Membros do NDE de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento 

de Sistemas: 

Nesse sentido, destaque-se que este PPC do Curso de Graduação em Tecnologia em 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas é fruto da gestão articulada da Coordenação de Curso 

e o Núcleo Docente Estruturante (NDE), e foi elaborado adotando-se como referência o PPI, o 

PDI, as Leis de Diretrizes e Bases da Educação Superior (Lei nº 9.394/96), as diretrizes 

curriculares nacionais para a organização e funcionamento dos cursos superiores e demais 

normas legais que regem a oferta da educação superior. 

Assim sendo, possui orientações estratégicas para o planejamento e a condução das 

atividades acadêmicas do Curso, sempre referenciadas pela missão da Instituição, por sua 

vocação e objetivos, pela legislação vigente, e pelo contexto social, político, econômico e 

cultural no qual está inserida. 

 
17.2. Colegiado de Curso 

 
 

A FAI de Iporá garante às Coordenações de curso e aos respectivos corpos docentes a 

efetiva participação nos Colegiado dos Cursos, nos termos normativos discriminados a seguir: 

O colegiado de curso é órgão deliberativo, normativo e coletivo cuja finalidade é 

promover a assessoria didática e administrativa no âmbito de cada curso da FAI e tem a seguinte 

composição: 

 O Coordenador do curso, seu Presidente; 

 Três representantes do corpo docente; 

 Um representante do corpo discente. 

 

Compete ao colegiado de curso, entre outras coisas: 

 Contribuir na definição do perfil de egresso do curso respectivo; 
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 Aprovar alterações curriculares propostas pelo NDE, submetendo-as ao Conselho para 

referendar tais decisões; 

 Promover a supervisão didático-pedagógica do curso; 

 Aprovar os programas de disciplinas, planos de aulas, planejamento das atividades 

articuladas ao ensino, bem como colaborar com a coordenação do curso e NDE, tendo 

em vista a operacionalização do projeto pedagógico, a integralização da carga horária e 

desenvolvimento dos componentes curriculares do curso. 

 Contribuir para o desenvolvimento e regulamentação das atividades complementares, 

dos estágios curriculares e demais atividades articuladas ao ensino; entre outros. 

 
Levando-se em consideração as características do colegiado de curso, em seus aspectos 

composicional e/ou funcional, cabe esclarecer a enorme importância desse espaço de concepção 

e de debate sobre todas as implicações pedagógicas do curso. Trata-se de um campo, onde são 

concebidas e indicadas, ações didático-pedagógicas que se transformam em base para a 

efetivação dessas ações. É esclarecedor registrar que esse espaço reflete as diretrizes 

preconizadas pelo projeto pedagógico do curso, bem como, as diretrizes institucionais 

defendidas pela IES, formalizadas no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e no 

Projeto Pedagógico-Institucional (PPI). 

A partir disso, o Colegiado de Curso, em sua composição e funcionamento, refletem 

coerentemente as prerrogativas normativas e institucionais da Faculdade de Iporá, sobretudo no 

tocante à acessibilidade ao conhecimento da comunidade interna, bem como à garantia de sua 

autonomia e sua representação junto aos segmentos docentes e discentes. 

 
17.3. Atuação do Coordenador 

 
 

A Instituição reconhece a Coordenação do curso como uma liderança importante para a 

concepção, a execução e o aperfeiçoamento do projeto pedagógico dos cursos que oferece. 

Nesse sentido, há sempre um esforço de formar uma equipe de coordenadores 

respeitando os seguintes critérios: 

 Professores com formação acadêmica correspondente a mestre/doutor e/ou, 

minimamente, cursando um programa Stricto Sensu na área do curso; 

 Professores com, pelo menos, 5 anos de experiência acadêmica e não -acadêmica; 

 Professores com dedicação integral ao curso e à Instituição (40 horas); 
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 Professores capazes de liderar processos acadêmico-pedagógicos envolvendo 

professores e estudantes; 

 Professores integrados à comunidade local, capazes de facilitar a localização e a 

contratação de bons profissionais, estabelecimento de convênios, fixação de imagem 

institucional positiva da Instituição etc.; 

 Professores interessados em conhecer o projeto dos estudantes, as demandas do 

mercado de trabalho e as necessidades da comunidade para, de alguma forma, fortalecer 

os programas educacionais que a Instituição oferece; 

 Professores aptos a selecionar, produzir ou a utilizar informações que subsidiem os 

processos decisórios que envolvem sua função; 

 Professores com boa capacidade de comunicação oral e escrita. 

 
Para o Curso de Graduação em Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, 

bem como de outros cursos de graduação da IES, são constituídas atuações e atribuições 

divididas em categorias passíveis de conduzir positivamente o curso e a modernização dos 

Projetos Pedagógicos: funções de natureza Política, Gerencial, Acadêmica e Institucional. 

 

 
 

a) Funções de Natureza Política: 

 
 O Coordenador do Curso exerce o papel de grande divulgador do curso tanto no plano 

interno – junto a estudantes e a professores – quanto no plano externo – junto aos 

potenciais empregadores e a comunidade/sociedade. 

 Negocia com os dirigentes condições que multipliquem as possibilidades de execução 

de projetos capazes de ampliar a aprendizagem do corpo discente. 

 Motivar estudantes e professores para a busca de qualidade acadêmica. 

 
b) Funções de Natureza Gerencial: 

 
 Supervisiona a qualidade e a suficiência das instalações da IES para o curso; dos 

equipamentos dos laboratórios; do acervo da biblioteca e da adequação da política de 

uso dos espaços e equipamentos. 

 Conhece e contribui para os controles da Secretaria: registro de faltas e de notas, 

matrículas, cumprimento de prazos etc. 
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 Formula fluxos de comunicação e de processos que contribuam para a agilidade das 

ações e a eficácia dos resultados. 

 

c) Funções de Natureza Acadêmica: 

 
 Contribui para a concepção, execução e o aperfeiçoamento do projeto pedagógico do 

curso na direção e sua explícita articulação com as atividades de ensino, pesquisa e 

extensão. 

 Integra os professores e estimula a articulação das disciplinas da grade curricular – tanto 

no plano horizontal quanto vertical – e dos programas curriculares e extracurriculares 

que, de alguma forma, envolvam as atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 Lidera o programa de avaliação com a preocupação de identificar pontos frágeis e de 

formular alternativas de superação de tais debilidades. 

 Estimula os programas que reforcem os projetos acadêmico/profissional dos estudantes, 

o projeto pedagógico do curso e o PDI: programa de monitoria, programa de iniciação 

científica, execução dos PIs – Projetos Interdisciplinares, programas de consultoria 

vinculados ao Núcleo de Práticas etc. 

 
 

d) Funções de Natureza Institucional: 

 
 Contribui para a imagem interna e externa do curso e da Instituição. 

 Encontra meios de ampliar a empregabilidade dos egressos. 

 Firma contratos, convênios e parcerias que ampliem os espaços de aprendizagem dos 

estudantes, os espaços profissionais dos egressos e a credibilidade da Instituição junto 

à sociedade. 

 Procura ser ativo em todos os processos que envolvam a autorização, reconhecimento e 

avaliação periódica do curso que coordena. 

 

Dessa forma, há que se destacar que a Faculdade de Iporá – FAI tem na sua organização 

administrativa e acadêmica um coordenador responsável pela articulação, formulação, e 

execução de cada projeto pedagógico de Curso. 

A Coordenação do Curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas da 

FAI ficará sob a responsabilidade do professor Edjalma Queiroz da Silva, o mesmo possui 

graduação em Análise de Sistemas (2006) pela Universidade Salgado de Oliveira, 

especialização em Tecnologia da Informação e Negócios Eletrônicos (2008) pela Universidade 
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Salgado de Oliveira e mestrado em Ciência da Computação (2014) pela Universidade Federal 

de Goiás. Atualmente é concursado pelo Governo de Estado de Goiás com lotação na Secretária 

do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos. Além disso, é docente de nível Superior na 

Faculdade de Tecnologia Senai de Desenvolvimento Gerencial. 

Desse modo, pode-se afirmar que a respectiva docente possui uma formação que lhe 

permite ter domínio do desenvolvimento do projeto pedagógico do seu curso. 

 
17.4. Regime de Trabalho do Coordenador do Curso 

 
 

O (a) Coordenador (a) do Curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas será contratado (a) nos moldes da CLT, com regime integral de 40 horas semanais. 

 
18.0. Titulação do Corpo Docente do Curso 

 
 

O corpo docente do Curso de Graduação em Tecnologia em Análise e Desenvolvimento 

de Sistemas é constituído por docentes com formação específica e titulação compatível aos 

conteúdos ministrados, à natureza das atividades acadêmicas que desenvolverá, às 

características do contexto da região, e à concepção do curso. 

Os professores são estimulados à educação continuada, tanto pelo oferecimento, pela 

Faculdade de Iporá – FAI, de cursos de pós-graduação Lato Sensu, de cursos de extensão e pela 

facilitação e subsídio para a inscrição em programas de pós-graduação Stricto Sensu e, também 

para participações em eventos e apresentações e publicações de trabalhos em geral. 

A Instituição também oferece apoio à Iniciação Científica dos seus Docentes, por meio 

da Coordenação de Iniciação Científica que tem por objetivo promover o desenvolvimento de 

investigações científicas e destina-se aos professores de todos os cursos da Faculdade de Iporá 

– FAI. 

Há que se destacar que o corpo docente participa ativamente dos eventos de extensão da 

Faculdade de Iporá – FAI, tanto na sua concepção como na sua realização, envolvendo toda a 

comunidade acadêmica em programas sociais e culturais. 

São atribuições do corpo docente: 

 
I. Elaborar o plano de ensino de sua disciplina, submetendo à aprovação de seu Colegiado; 

II. Orientar, dirigir e ministrar o ensino de sua disciplina, cumprindo-lhe integralmente o 

programa e carga horária; 
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III. Organizar e aplicar os instrumentos de avaliação de aproveitamento e julgar os 

resultados apresentados pelos alunos; 

IV. Registrar nos Diários de Classe, a frequência dos alunos e a matéria lecionada; 

V. Entregar à Secretaria Geral os Diários preenchidos, Planos de Ensino, bem como, os 

resultados das avaliações do aproveitamento acadêmico, nos prazos fixados; 

VI. Observar o regime disciplinar da Faculdade; 

VII. Elaborar e executar projetos de Extensão e prestação de serviços; 

VIII. Dedicar-se à produção do conhecimento e à inovação tecnológica, publicar a produção 

científica e registrá-la adequadamente; 

IX. Participar dos processos seletivos discentes e da orientação acadêmica do aluno; 

X. Dedicar-se à melhoria dos processos pedagógicos e metodológicos de ensino- 

aprendizagem e das propostas curriculares; 

XI. Atender a todas as convocações efetuadas pelo Diretor Geral, pala Gerência Acadêmica 

e pelos Coordenadores de Cursos. 

XII. Elaborar e atualizar ementas, programas e bibliografia das disciplinas da sua área de 

conhecimento, bem como estudar e propor melhorias curriculares nas matrizes dos 

cursos; 

XIII. Cumprir integralmente o programa e a carga horária das disciplinas e das demais 

atividades que lhe são atribuídas; 

XIV. Observar rigorosamente o Calendário Acadêmico e o Calendário de Eventos da 

Instituição; 

XV. Estar presente na FAI ou à disposição dela, durante o período previsto no contrato de 

trabalho; 

XVI. Participar dos processos seletivos discentes e da orientação acadêmica do aluno; 

XVII. Participar de programas especiais de capacitação docente, quando convocado. 

XVIII. Abster-se, caso postule em nome de terceiros, contra a FAI, de divulgar segredo 

profissional e as informações reservadas ou privilegiadas que lhe tenha sido confiadas 

quando ocupante de cargos/funções de confiança na Instituição; 

XIX. Abster-se de participar de causa contrária à ética, à moral ou à validade de ato jurídico 

em que tenha colaborado, orientado ou conhecido; da mesma forma deve declinar seu 

impedimento ético quando tenha sido convidado pela outra parte, se esta lhe houver 

revelado segredo ou obtido seu parecer; 
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XX. Guardar sigilo sobre o que saiba em razão de sua função/ cargo, cabendo-lhe recusar-se 

a depor como testemunha em processo no qual tenha informações reservadas ou 

privilegiadas; 

XXI. Votar, podendo ser votado, para representante de sua classe no Conselho Superior - 

CONSUP e no seu Colegiado de Curso; 

XXII. Participar das reuniões e trabalhos dos órgãos colegiados a que pertencer e de comissões 

para as quais for designado; 

XXIII. Recorrer de decisões dos órgãos deliberativos ou executivos; 

XXIV. Exercer as demais atribuições que lhe forem previstas neste Regimento e no Plano de 

Carreira Docente. 

 

Para ingresso na Faculdade e no curso de Graduação em Tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas os professores serão selecionados pelo Coordenador, oriundos, 

em sua maioria, da região de Iporá e, quando necessário, de outras cidades e regiões do Estado 

e do Brasil. 

Os requisitos exigidos para a docência são: 

 
a) Titulação acadêmica=> Privilegia-se os candidatos com melhor titulação, compatível com as 

disciplinas a serem ministradas. A titulação mínima aceitável é a de especialista. 

b) Formação não acadêmica=> Privilegia-se os candidatos com maior formação, ainda que não 

acadêmica (treinamentos empresariais, cursos de extensão, cursos de atualização, entre outros). 

c) Experiência acadêmica=> Privilegia-se candidatos com maior e melhor experiência 

acadêmica. 

d) Experiência profissional=> Para disciplinas mais específicas de Gestão o requisito 

experiência é fundamental, já para as disciplinas de formação geral, a experiência em Gestão 

não é um requisito eliminatório, mas um requisito desejado. 

O perfil e a titulação do corpo docente do Curso de Tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas para os dois primeiros anos de funcionamento estão 

representados na tabela, a seguir: 

 
18.1. Regime de Trabalho do Corpo Docente do Curso 

O regime de trabalho a ser adotado é o de tempo parcial ou integral. Os docentes 

contratados em regime de tempo parcial terão 25% de sua carga horária dedicados a atividades 

extraclasse, atendimento aos alunos do curso, planejamento didático-pedagógico, 
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desenvolvimento de atividades de extensão entre outras atividades. O coordenador do curso 

será contratado em regime de trabalho de quarenta horas semanais. 

O Regime de Trabalho do Corpo Docente do Curso Superior de Tecnologia em Análise 

e Desenvolvimento de Sistemas da FAI está representado nas tabelas, a seguir: 

 
18.2. Plano de Carreira Docente 

 
 

A IES tem implementado e homologado o seu Plano de Carreira Docente. Entre os 

aspectos levados em consideração quanto à composição do Plano de Carreira Docente – PCD 

destacam-se: titulação, regime de trabalho, substituições, experiência acadêmica e experiência 

profissional não acadêmica, mérito pelo trabalho desenvolvido e continuidade do processo de 

atualização. 

A Instituição tem a titulação como principal critério para progressão na carreira docente 

e, neste sentido, procura desenvolver uma política de qualificação que incentive o docente a 

continuar seus estudos de pós-graduação. 

Outros importantes fatores que poderão ser considerados para a progressão na carreira 

docente são a produção e a publicação de obras técnico-científicas, resultantes dos trabalhos de 

investigação dos professores e estudantes. 

 
18.2.1. Qualificação do Corpo Docente 

 
 

A IES tem delineado a partir do seu PDI a preocupação constante com qualificação de 

seu corpo docente, afinal isso vai eclodir exatamente no objetivo maior de promover a melhoria 

da qualidade das funções de ensino, pesquisa e extensão. 

Dessa forma, haverá a busca constante pelo incentivo e por meios de facilitar o acesso 

do seu corpo docente aos cursos Stricto Sensu. 

A Faculdade de Iporá – FAI também incentivará os seus professores a se qualificarem 

a partir dos seus próprios cursos de pós-graduação. 

 

19.0. Funcionamento do Colegiado De Curso 

 
O Colegiado do Curso de Graduação em Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas será composto pelo Coordenador do Curso e por 03 (três) docentes e, após a sua 
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autorização, com representação discente. Ao Colegiado, na forma como ele será instituído, 

competirá o seguinte: 

I. Propor as normas e procedimentos que regulamentam o seu funcionamento, as quais 

deverão ser homologadas pelo Conselho Superior; 

II. Adequar os objetivos gerais e específicos do Curso em conformidade com o PDI, PPI 

Regimento e legislação, fixando as diretrizes de seu programa pedagógico para 

homologação pelo Conselho Superior da FAI; 

III. Acompanhar o desenvolvimento do curso visando garantir a adequada aplicação do 

Projeto Pedagógico do Curso; 

IV. Definir junto à Coordenação de Desenvolvimento e Avaliação, em parceria com o NEP 

e com a CPA, a necessidade de realização de programa e de períodos especiais de 

interesse do curso; 

V. Examinar, decidindo em primeira instância, as questões acadêmicas suscitadas pelo 

corpo discente e docente, cabendo recurso da decisão ao Conselho Superior. 

VI. Participação nas reuniões de Congregação e com o Diretor do Departamento e Núcleos 

Colegiados. 

VII. Reuniões periódicas com os Representantes de Sala, Agência Empreendedora de 

Inovação Tecnologia; 

VIII. Apoiar a organização de eventos científicos locais; 

IX. Cumprir e fazer cumprir a legislação de ensino; 

X. Exercer as demais atribuições que, por sua natureza, lhe estejam afetas; 

XI. Exercer atribuições especiais por delegação da Gerência Acadêmica e da Direção FAI; 

 
 

O Colegiado de Curso, presidido pelo (a) Coordenador (a) de Curso, reunir-se-á 

ordinariamente, no mínimo, uma vez por semestre. As normas para funcionamento desses 

colegiados são as que estão estabelecidas em Regimento Interno da FAI. 

O colegiado do Curso de Graduação em Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas 

será constituído pelos seguintes membros: 
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20.0. Produção Científica, Cultural, Artística Ou Tecnológica 

 
 

Inicialmente, vale destacar que a pesquisa tem um papel singular na formação dos 

docentes e discentes. Desse modo, a FAI busca incentivar seus professores a produzirem o 

conhecimento em suas áreas e a divulgar seus posicionamentos científicos a partir de 

periódicos, anais etc. 

Destaque-se que a coordenação de curso tem como meta a criação de uma 

revista/periódico especializada em Análise e Desenvolvimento de Sistemas para que 

professores e alunos possam publicar seus trabalhos, em especial aqueles constituídos nos 

Projetos Interdisciplinares. 

 

 

 

21.0. Infraestrutura 

21.1. Gabinetes de Trabalho para Professores Tempo Integral TI 

 
 

O curso conta com gabinetes de trabalho para os professores TI – Tempo Integral, TP - 

Tempo Parcial e NDE-Núcleo Docente Estruturante, de modo que, tenham condições de 

desenvolverem trabalhos em condições de silêncio e comodidade. 

Todos os gabinetes têm boas condições com relação ao mobiliário, acústica, iluminação, 

ventilação e limpeza. 

Assim, pode-se dizer que os gabinetes contam com os seguintes recursos: computadores com 

acesso à internet e impressora ligada à rede. 

 
21.2. Espaço de Trabalho para Coordenação do Curso e Serviços Acadêmicos 

 
 

Na IES, há o cuidado para que o coordenador de curso possa atender os alunos de 

maneira satisfatória, bem como, constituir os trabalhos rotineiros de ordem acadêmica. 

Por isso, o Curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas possui uma 

sala exclusiva para a coordenação de curso, com todo o material de escritório, ar condicionado, 

computador, impressora e acesso a internet. 

Além disso, sabedora do volume de trabalho burocrático que incide sobre uma 

coordenação de curso, a IES fornecerá uma secretária acadêmica para atender ao curso. 
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21.3. Sala dos Professores 

 
 

Vários estudos já constataram que a produtividade e a qualidade do trabalho realizado 

estão diretamente relacionadas com as boas condições do ambiente em que se desenvolvem as 

atividades. Para que o trabalhador se sinta bem em seu ambiente de trabalho é preciso que ele 

usufrua de uma situação descrita como Conforto Ambiental. Este conforto ambiental é relativo, 

pois cada pessoa reage de forma diferente a estímulos externos. No entanto, é possível criar um 

ambiente de trabalho que satisfaça as condições de conforto da grande maioria das pessoas que 

nele trabalham. 

Nesse contexto, a Faculdade de Iporá – FAI tem plena consciência da necessidade de se 

estabelecer um padrão de conforto para o trabalho docente que se inicia antes de entrar em sala 

de aula. 

Assim, na Faculdade de Iporá – FAI há um grande esmero pela sala dos professores, 

que está assim constituída: 

 Mesa de Reuniões para a interação entre os docentes; 

 Água filtrada de qualidade excelente; 

 Abastecimento contínuo de café; 

 Acesso a internet; 

 Cadeiras confortáveis; 

 Computadores para uso dos docentes; 

 
 

21.4. Salas de Aula 

Uma boa qualidade de ensino não só depende da capacitação dos professores, mas 

também das condições físicas das salas de aulas, ambientes em que os mesmos interagem com 

os alunos. Já que existe relação direta da qualidade e da produtividade com o ambiente de 

trabalho, pode-se afirmar que as salas de aulas precisam prover aos alunos e professores 

condições saudáveis, garantindo a espontaneidade de uma das atividades mais importantes para 

a sociedade. 

Ciente dessa necessidade para alcançar os seus objetivos institucionais, a Faculdade de 

Iporá – FAI constitui todas as instalações de forma possuam espaço físico adequado e estejam 

em boas condições com relação ao mobiliário, acústica, iluminação, ventilação e limpeza. 

Abaixo estão descritas algumas especificações como: 

 
 ACÚSTICA: Todas as salas de aula são dotadas de boa audição interna. 
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 ILUMINAÇÃO: Todas as salas de aula possuem iluminação artificial. 

 MOBILIÁRIO: Todas as salas de aula possuem: Carteiras para alunos e mesas e 

cadeiras para Professores, Data – Show, Computadores e acesso a internet. 

 LIMPEZA As salas de aulas e as áreas livres dispõem de cestas para coleta de lixo e são 

mantidas limpas. 

 

21.5. Serviço de apoio logístico para o pleno desenvolvimento das atividades acadêmicas. 

O setor de Tecnologia da Informação - TI dispõe de equipamentos para apoio didático, 

disponibilizando um funcionário responsável pelos agendamentos para discentes, docentes e 

coordenadores por meio de uma lista onde contém data de solicitação, solicitante, curso, data 

de utilização, horário, local e/ou sala e material solicitado, objetivando o auxílio exclusivo das 

atividades pedagógico/acadêmicas. 

Estes equipamentos são destinados para utilização em seminários, palestras, congressos, 

cursos e outros, e deverão ser solicitados diretamente ou por meio de oficio com antecedência 

mínima de 48 horas ao setor responsável para viabilização. Assim, as reservas efetuadas dentro 

dos critérios de solicitação terão prioridade de atendimento. 

Professores e alunos podem fazer a reserva prévia de equipamentos. No caso de reserva 

feita por aluno, a presença do docente é obrigatória em sala de aula. O equipamento solicitado 

estará instalado e pronto para o uso do solicitante, em sala previamente reservada, cerca de 5 

minutos antes do horário previsto. 

Após o uso, o equipamento deve ser desligado conforme instrução do responsável pelo 

Setor de TI e, imediatamente após o uso, o referido funcionário deverá ser informado da 

liberação para o recolhimento do equipamento utilizado. 

 
22.0. Acesso dos Alunos a Equipamentos de Informática 

 
 

O acesso dos alunos a equipamentos de informática é feito a partir de laboratório 

específico destinado às aulas práticas, conforme o cronograma estabelecido e às necessidades 

dos professores dentro do horário de aula, ou em atividades extraclasse, devendo ser reservado 

com antecipação de, pelo menos, 24 horas. 

O Laboratório de Informática se constitui para uso em aulas práticas e para que os 

estudantes aprimorem seus conhecimentos técnicos e executem trabalhos acadêmicos. A 

permanência dos estudantes é acompanhada por monitores, em tempo integral, com a finalidade 

de orientá-los, de acordo com as necessidades instrucionais. 
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23.0. Biblioteca 

23.1. Do Funcionamento 

A Biblioteca da Faculdade de Iporá – FAI é de fácil acesso, inclusive para deficientes, 

dispõe de mesas para estudo, tanto em grupos quanto estudo individual, salas para estudo; ainda, 

possui um guarda- volumes com espaços para controle do acesso dos discentes às pesquisas. 

 
23.2. Acervo 

O acervo bibliográfico é atualizado constantemente, por indicação de alunos e 

professores, por solicitação das coordenações e da equipe da Biblioteca, em razão de novas 

edições ou para atualização dos temas objeto de estudos, além de publicações destinadas a 

subsidiar projetos de pesquisa e extensão. É dado prioridade, na aquisição de livros, àqueles 

indicados pelos professores como bibliografia básica e complementar de cada disciplina dos 

cursos ministrados, em todos os níveis, seguindo a Política de Aquisição da Instituição. 

O acervo atende apropriadamente às funções de ensino, iniciação Científica e extensão, 

em livros, periódicos (assinaturas correntes) e multimídia (CDs, DVDs e vídeos). 

Além do acervo específico de cada curso, a Biblioteca possui a disposição livros de 

referência, acervo abrangente das outras áreas de conhecimento e biblioteca eletrônica, que são 

utilizados nos computadores postos à disposição dos alunos, contribuindo para a formação 

científica, técnica, geral e humanística da comunidade acadêmica. 

Há uma política de aquisição, expansão e atualização do acervo, considerando, 

principalmente, os projetos pedagógicos dos cursos e a demanda dos docentes. O planejamento 

econômico-financeiro da mantenedora reserva dotação orçamentária para aquisição, expansão 

e atualização do acervo, correspondendo, em média, a 2% da receita anual. 

A Biblioteca ocupa uma área condizente as necessidades e os espaços destinados aos 

serviços da biblioteca (administração, tratamento técnico e acervo) atendem aos requisitos e 

necessidades de uso. As instalações específicas da Biblioteca proporcionam um ambiente 

próprio para o estudo e a pesquisa bibliográfica, com espaços destinados às leituras individuais 

e em grupos, terminal de consultas para pesquisa pela Internet, consulta ao acervo, presencial 

ou remoto, além de prateleiras e móveis próprios para a guarda do acervo. Dispõe de salas para 

estudo em grupo que pode ser reservada com antecedência, sala de vídeo e sala de pesquisa 

virtual. Sempre se preocupando em prestar um bom atendimento, a Biblioteca também oferece, 

além de atendimento presencial. 
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A Biblioteca fica aberta para comunidade acadêmica de segunda à sexta-feira, das 08:00 

às 22:00 h , e aos sábados, das 08:00 às 17:00 h. O acervo é integrado por livros, periódicos, 

bases de dados e outros contendo títulos clássicos, obras de referência, títulos da área de 

humanidades e específicos para os cursos e programas de educação superior desenvolvidos pela 

Faculdade. 

 

 

 
24.0. Condições de Acesso para Portadores de Necessidades Especiais 

 
Atenta ao disposto na Portaria nº 3.284, de 7 de novembro de 2003 e às expectativas da 

NBR9050, sobre os requisitos de acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências físicas às 

dependências da IES, a Faculdade de Iporá – FAI constituiu políticas que visam: 

 Assegurar o acesso aos espaços de uso coletivo, para que o deficiente possa interagir 

com a comunidade acadêmica; 

 Instalar lavabos, bebedouros e banheiros adaptados ao uso de portadores de deficiência 

física; 

 Colocar corrimãos ou construir rampas ou elevadores que facilitem a circulação de 

cadeiras de rodas; 

 Adaptar portas e banheiros para permitir o acesso de cadeiras de rodas; 

 Instalar piso tátil que direcione os alunos com deficiência visual com segurança em toda 

a extensão da IES; 

 Fixar placas e informações em braile para a plena convivência dos alunos com 

deficiência visual; 

 Instalar softwares em computadores específicos do Laboratório de Informática, visando 

atender aos alunos com necessidades especiais e melhorar a qualidade de seu ensino- 

aprendizagem e acesso à informação. 

Em relação aos alunos portadores de deficiência visual, a IES está comprometida, caso 

seja solicitada, desde o acesso até a conclusão do curso, a proporcionar sala de apoio contendo: 

impressora braille acoplada a computador, sistema de síntese de voz; gravador e fotocopiadora 

que amplie textos; acervo bibliográfico em 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 IES está igualmente 

comprometida, caso seja solicitada, desde o acesso até a conclusão do curso, a proporcionar 
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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 

linguística dos surdos. 

A IES coloca à disposição de professores, alunos, funcionários portadores de deficiência 

ou com mobilidade reduzida ajudas técnicas que permitem o acesso às atividades da IES e 

administrativas em igualdade de condições com as demais pessoas. 

 
24.1. Desenvolvimento da Capacidade de Acompanhar e Implementar Mudanças nas 

Condições de Trabalho e Qualidade de Vida. 

 
No esforço de contribuir adequadamente para a melhor qualidade de vida da população 

local e para o desenvolvimento regional, a IES se empenhará em estabelecer parcerias que 

permitam aprofundar as relações que pretende construir com a comunidade por meio de suas 

instituições e empresas. Para isso: 

 Estabelecerá convênios com instituições públicas e privadas, organizações, e empresas 

interessadas em oferecer oportunidades de estágio para os estudantes da IES; 

 Estabelecerá contratos de parcerias com instituições comprometidas com a saúde 

psíquica e a orientação profissional e vocacional, empreendedorismo, com atividades 

de trabalho voluntário, de consultoria, com programas de pesquisa, com programas de 

treinamento/reciclagem, entre outras. 


