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APRESENTAÇÃO 

 

A Faculdade INSTED elaborou este PDI - Plano de Desenvolvimento Institucional para 

o quinquênio 2022-2026, em atendimento as Diretrizes Nacionais em vigor, que 

subsidiam os atos de credenciamento e recredenciamento institucional, autorização, 

reconhecimento e renovação de reconhecimento das IES - Instituições de Ensino 

Superior, publicadas pelo INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira / MEC - Ministério da Educação.  

A elaboração deste PDI contou com o engajamento de seus segmentos institucionais, 

ratificando suas premissas de priorizar as ações de gestão democrática e participativa, 

envolvendo articuladamente neste processo gestores, docentes, discentes, técnico-

administrativos e a comunidade civil.  

O presente documento pauta-se na busca da qualificação, da otimização, da inserção, 

da diversificação, do estímulo e do desenvolvimento institucional, sendo um guia de 

gestão responsável, que consolida nossa posição de uma IES - Instituição de Ensino 

Superior transformadora, e voltada ao desenvolvimento da comunidade local e 

regional. 

A Faculdade INSTED apresenta neste PDI a sua missão institucional, os objetivos, as 

estratégias e planejamentos previstos para a expansão de seus cursos, ampliando 

suas ações de ensino, extensão e iniciação científica, pautadas em uma gestão 

democrática sólida, e consciente de sua responsabilidade social.  

Este documento sela o compromisso dos diretores Geral, Acadêmico, e do Núcleo de 

Educação à Distância da Faculdade INSTED, demonstrando as intenções dessa 

Instituição em continuar a contribuir com o crescimento da nossa cidade e região, 

embasando suas ações no pensamento coletivo, e reafirmando seu compromisso com 

o oferecimento de um ensino superior de qualidade, consoante com a nossa missão 

institucional e com os interesses da nossa comunidade. 

 

Profa. Eva Elise Domingos dos Santos Bumlai 

Presidente do CONSUP - Conselho Superior 
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INTRODUÇÃO 

 

A Faculdade INSTED  é uma instituição de ensino superior, pessoa jurídica de direito 

privado, com sede no munícipio de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul 

(MS), mantida pelo Instituto Sulmatogrossense de Ensino Superior - ISES, localida a 

Rua Vinte e Seis de Agosto, número  63, Centro, CEP - Cógido de Endereçamento 

Postal - 79002-081, com limite territorial de atuação circunscrito ao município de 

Campo Grande - MS. 

A Mantenedora é o Instituto Sulmatogrossense de Ensino Superior - ISES, CNPJ nº 

06.020.740/0001-76, constituída em dezembro de 2003, e que tem seu Estatuto Social 

registrado no Cartório do 4º Oficio de Registro de Títulos e Documentos de Campo 

Grande sob o número 57.424 do Livro A nº 222, folhas 156 v /159 v em 5/3/2012, e 

sua sede localizada na Rua Vinte e Seis de Agosto, número 63, Centro, Campo 

Grande,MS, CEP 79002-081.  

O ISES tem a responsabilidade de promover condições adequadas de funcionamento 

das atividades da Faculdade INSTED colocando à disposição os bens móveis e 

imóveis necessários, de seu patrimônio ou de terceiros a ela cedidos, e assegurando-

lhe os suficientes recursos humanos e financeiros de custeio. 

No ano de 2018 nasce a Faculdade INSTED, por meio de seu credenciamento, 

publicado na Portaria SERES N. 163, de 28 de fevereiro de 2018. 

O PDI - Plano de Desenvolvimento Institucional da Faculdade INSTED é um  

instrumento de planejamento estratégico e gestão, que retrata a missão, visão, 

valores, estratégias e ações, planejadas e desenvolvidas para se atingir as metas e 

objetivos propostos por essa IES. 

O PDI é  elaborado para um período de cinco (5) anos, e se traduz como um 

documento que identifica a Instituição, em atendimento a legislação federal em vigor 

emanada pelo INEP / MEC,  apresentando as diretrizes de trabalho a que se propõe, 

as diretrizes pedagógicas que orientam suas ações, a sua estrutura organizacional e 

as atividades acadêmicas que desenvolve e/ou que pretende desenvolver (Sant’Ana... 

[et al], 2017). 

Na composição do PDI é necessário “contemplar o cronograma e a metodologia de 
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implementação dos objetivos, metas e ações do plano da IES, observando a coerência 

e a articulação entre as diversas ações, a manutenção de padrões de qualidade e o 

orçamento”. Deve apresentar, ainda, “um quadro-resumo, contendo a relação dos 

principais indicadores de desempenho, que possibilite comparar, para cada um, a 

situação atual e futura” (MEC, 2007).  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional , n. 9394/96 insitituiu a necessidade 

de estabelecer diretrizes nacionais para a organização do ensino superior, com 

destaque para o credenciamento e a avaliação institucional.  

O Decreto n. 3.860, de 09 de julho de 2001, instituiu o PDI como um dos elementos 

do processo de credenciamento das IES, ou como um dos itens a serem considerados 

na avaliação institucional (SEGENREICH, 2005), mas foi em 2004, com a 

regularização do SINAES - Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior que 

o PDI foi definido como um de seus principais eixos de referência (Lei n. 10.861, de 

14 de abril de 2004), e estabeleceu as dimensões institucionais obrigatórias a serem 

consideradas nas avaliações, incluindo além do PDI, a elaboração do PPI - Projeto 

Pedagógico Institucional.  

Os formulários / instrumentos avaliativos decorrentes das orientações dessas 

legislações apresentou roteiros orientativos para serem seguidos pelas IES, 

estabelecendo os eixos temáticos que devem compor o PDI, que avaliam as 

dimensões: Organização Didático-Pedagógica, Corpo Docente e Tutorial, e 

Infraestrutura. 

O PDI 2017-2021 da Faculdade INSTED traçou as diretrizes iniciais de sua 

construção, baseado em pressupostos que destacam o conhecimento da necessidade 

e  importância da avaliação institucional como instrumento de gestão, em consonância 

com as diretrizes do MEC, os preceitos da auto avaliação institucional e da avaliação 

externa, como referências para as suas demandas e rotinas. 

Na elaboração do PDI 2022-2026, a Faculdade INSTED primou por um processo 

participativo, envolvendo todos os setores institucionais de sua comunidade 

acadêmica, favorecendo a contribuição dos diversos segmentos, na busca do avanço 

desta Instituição de Ensino Superior. Para tal constituiu duas comissões para trabalhar 

com a CPA, sendo a primeira na elaboração do PDI e a outra na elaboração do PPI, 
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designadas, respectivamente pela Presidente do Conselho Superior – CONSUP, 

pelas Portarias N. 006/CONSUP/2021, de 01/04/2021 e Portaria N. 

009/CONSUP/2021, de 03/05/2021, respectivamente 

Este PDI retrata em seus princípios que está em consonância com o projeto de 

autoavaliação da instituição e que trilha na busca de constantes melhorias  e 

implementações de suas ações de ensino, iniciação científica, extensão, 

responsabilidade social, e gestão. 

A implantação da CPA - Comissão Própria de Avaliação para planejamento e 

execução da autoavaliação da Faculdade INSTED, embora tenha sofrido as 

consequências da pandemia da Covid-19, em dois, dos três  anos de serviços 

prestados à nossa comunidade acadêmica, teve êxito, e contou com o apoio dos 

agentes envolvidos neste processo. 

Neste período a Instituição conseguiu avançar com os processos de autorização de 

curso, realizando os ajustes necessários à pandemia e as adaptações metodológicas 

nas turmas em andamento, e  junto com os nossos professores e alunos, mediados 

pela tecnologia, continuamos com o processo de ensino e com o oferecimento das 

demais atividades correlatas, mediados pela tecnologia, com ensino remoto, e usando 

das ferramentas de mediação tecnológica disponíveis na Instituição. 

A Faculdade INSTED prima pela busca da qualidade em seus cursos e serviços, em 

consonância com as diretrizes que embasam o ensino superior brasileiro, o avanço 

tecnológico,  com o compromisso de seus diretores e coordenadores de curso, e, 

ainda, subsidiado pelos resultados de suas avaliações internas e externas, tornando-

os instrumentos norteadores da gestão, procedendo aos ajustes necessários (Planos 

de Melhoria), e valorizando esses insumos como ferramenta de gestão na 

consolidação dos objetivos previstos pela Faculdade INSTED. 

No PDI 2022-2026 optou-se pela organização das dimensões de avaliação segundo 

a lei do Sinaes (10 dimensões que tem a finalidade contemplar a Instituição de Ensino 

Superior como um todo), reorganizadas em 5 eixos avaliativos, como segue:  

Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional (Dimensão 8: Planejamento e 

Avaliação) 

Eixo 2: Desenvolvimento Institucional   (Dimensão 1: Missão e Plano de 
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Desenvolvimento Institucional e Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição) 

Eixo 3: Políticas Acadêmicas   (Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a 

Extensão, Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade, Dimensão 9: Política de 

Atendimento aos Discentes); 

Eixo 4: Políticas de Gestão  (Dimensão 5: Políticas de Pessoal, Dimensão 

6: Organização e Gestão da Instituição, Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira) 

Eixo 5: Infraestrutura Física   (Dimensão 7: Infraestrutura Física). 
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PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL  
 
1 PERFIL INSTITUCIONAL  
 
 
1.1 MANTENEDORA 
 

Apresentamos a seguir os dados da Mantenedora: 
 

Instituto Sul-Matogrossense de Ensino Superior - ISES  

Pessoa Jurídica de Direito Privado 

CNPJ: nº 06.020.740/0001-76 

Endereço: Rua Vinte e Seis de Agosto, 63 - Centro - CEP 79002-081                            

Município: Campo Grande - MS 

Telefone: (67) 3201-5999 

Site: www.insted.edu.br 

E-mail: diretoria@insted.edu.br 

 

A nossa CF - Constituição Federal de 1988, dispõe em seu artigo 209 que  “o ensino 

é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições: I – cumprimento das 

normas gerais da educação nacional; II – autorização e avaliação de qualidade pelo 

Poder Público”.  

Temos reiterado este disposto na Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional (LDB), atende à regulação do 

inciso I do transcrito art. 209 da Constituição e, no art. 46, parte do inciso II, quando 

trata da autorização (credenciamento e recredenciamento institucional; autorização, 

reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos superiores).  

O art. 7º, transcrito em seguida, repete o dispositivo Constitucional, acrescentando o 

inciso III, sobre a capacidade de autofinanciamento das entidades mantenedoras 

privadas:  

 

Art. 7º O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes 

condições: I – cumprimento das normas gerais da educação nacional 

e do respectivo sistema de ensino; II – autorização de funcionamento 
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e avaliação de qualidade pelo Poder Público; III – capacidade de 

autofinanciamento, ressalvado o previsto no art. 213 da Constituição 

Federal (Fonte: https://blog.abmes.org .br/?p=623).  

 

No Estatuto do ISES, Instituição de Pessoa Jurídica de Direito Privado, de caráter 

educativo, constam as normativas para manter em regular funcionamento a Faculdade 

INSTED. 

A Faculdade INSTED com limite territorial de atuação circunscrito ao município de 

Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul (MS), é uma instituição de Ensino 

Superior Privada, mantida pelo ISES, pessoa jurídica de direito privado, com fins 

lucrativos e finalidade educacional, constituída e registrada na forma da lei. 

Em 2017 a Mantenedora iniciou o planejamento da Faculdade INSTED, organizando 

uma equipe  multidisciplinar, com profissinais experientes, qualificados e com ampla 

experiência no ensino superior para organizar as comissões que construiram os 

documentos que deram origem ao credenciamento da Instituição para oferecimento 

de cursos na modalidade presencial, pela Portaria SERES N. 163/2018, de 28 de 

fevereiro de 2018, DOU 01/03/2018, e na modalidade de educação a distância 

aprovado pela Portaria SERES N. 1.503/2019, DOU de 30/08/2019. 

Os processos de autorização de funcionamento dos cursos ocorreu a partir do ano de 

2019, como consta relacionado em outro segmento deste PDI, contemplando no 

ensino cursos de Graduação nas modalidades Tecnológico, Bacharelado e 

Licenciatura, e ampliando sua abrangência com o oferecimento de cursos de pós-

graduação lato sensu, na produção de Iniciação Científica, de projetos de Extensão e 

de Responsabilidade Social, firmando parcerias/convênios, elaborando e participando 

de eventos, dentre outros ações, que apresentaremos em outras itens deste PDI 

2022-2026. 

 

1.1.1 Histórico da MACE 

 

A Faculdade INSTED  tem por mantida o ISES - Instituto Sul-matogrossense de 

Ensino Superior, pessoa jurídica de direito privado, e se originou na escola MAC que 



  

18 
 

funciona há 53 anos, na Cidade de Campo Grande - MS, e aplicou uma educação de 

excelência e qualidade desde sua fundação em 1969. Idealizada pelo visionário Pedro 

Chaves dos Santos, a escola MACE viria a ser o fruto de um sonho: fundar uma escola 

criativa, dinâmica, onde o estudante fosse o centro polarizador do sistema de ensino 

e aprendizagem. Referência em ensino, a escola MACE propunha uma educação de 

excelência e qualidade em Campo Grande. 

Desde sua fundação, a MACE consolidou seus valores, conceitos e missão. Os 

objetivos eram concretizados através de diversas atividades culturais, esportivas e 

educacionais, agregou valores preciosos e se inovou a cada dia. Sua estrutura 

completamente moderna era composta por novas salas e laboratórios de ensino, 

proporcionando conforto e qualidade.  

Com base na experiência e consolidação adquirida no ensino fundamental e médio, 

os dirigentes da mantenedora implantaram a sua própria instituição de ensino 

superior, e a Faculdade INSTED foi credenciamento pelo Ministério da Educação 

(MEC), para ofertar cursos na modalidade presencial e educação a distância. 

 

1.2 HISTÓRICO DA MANTIDA  

 

Os dados da Mantida são os seguintes: 
 

Faculdade INSTED  

CNPJ: nº 06.020.740/0001-76 

Endereço: Rua Vinte e Seis de Agosto, 63 - Centro - CEP 79002-081 

Município: Campo Grande - MS 

Telefone: (67) 3201-5999 

Site: www.insted.edu.br 

E-mail: diretoria@insted.edu.br 

Código da IES: 22089 

 

A decisão de criar e instalar a Faculdade INSTED, partiu de um grupo de pessoas 

enraizado na região de Campo Grande, empenhados no desenvolvimento de um 

projeto de educação superior de qualidade, bem como expandir cada vez mais a 

mailto:diretoria@insted.edu.br
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filosofia empreendedora da mantenedora. 

A Faculdade INSTED integra o Sistema Federal de Ensino, é regido pelo presente 

Regimento Interno, o qual encontra-se em consonância com a legislação vigente do 

ensino superior, e pelos atos constitutivos da Mantenedora. 

A Faculdade INSTED objetiva ser um laboratório de inovações e criatividade, próprio 

para o desenvolvimento de ações voltadas para a formação integral do educando, 

num cenário de constantes mutações, bem como, assume o compromisso com a 

qualidade da formação integral do educando. 

A localização da Faculdade INSTED é no município de Campo Grande, capital do 

Estado de Mato Grosso do Sul, situado na região Centro-Oeste brasileira.  

A Missão da Faculdade INSTED é disseminar conhecimento, formando e 

desenvolvendo o potencial humano para o protagonismo no mundo do trabalho, 

colaborando na criação de oportunidades regionais e para competir globalmente. 

A Visão é ser uma instituição de Ensino Superior de vanguarda nacionalmente 

reconhecida nas áreas em que atua. 

O credenciamento da Instituição para oferta de cursos de graduação na modalidade 

presencial ocorreu pela Portaria SERES Nº 163, de 28 de fevereiro de 2018, D.O.U., 

de 01/03/2018, e para a oferta de cursos de graduação na modalidade a distância foi 

aprovado pela Portaria SERES Nº 1.503/2019, D.O.U., de 30/08/2019. 

A instituição solicitou alteração de nomenclatura ao MEC em maio de 2022, e a sua 

denominação a partir desse periodo passou de INSTED - Instituto   Avançado de 

Ensino Superior e Desenvolvimento Humano  para “Faculdade INSTED”. 

O novo Regimento Interno 2022 da Faculdade INSTED foi aprovado pela Resolução 

N. 018/CONSUP/2022, de 10 de maio de 2022. 

A Faculdade INSTED como instituição de ensino superior, tem por objetivos 

institucionais:  

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

pensamento reflexivo; 

II. Formar cidadãos e profissionais nas áreas de conhecimento em que atuar, aptos 

para a inserção nas respectivas carreiras e para a participação no desenvolvimento 

da sociedade brasileira, promovendo ações para sua formação continuada; 
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III. Incentivar a investigação científica, visando ao desenvolvimento da ciência e da 

tecnologia, da criação e difusão da cultura e o entendimento do homem e do meio em 

que vive; 

IV. Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que 

constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de 

publicações ou de outras formas de comunicação; 

V. Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e 

possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão 

sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada 

geração; 

VI. Estimular o conhecimento dos problemas do mundo globalizado e, 

simultaneamente, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com 

esta uma relação de reciprocidade; 

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

conquistas e benefícios da criação cultural e da iniciação científica e tecnológica 

geradas na instituição; 

VIII. Contribuir para a redução das desigualdades sociais e regionais e desenvolver 

ações afirmativas para a promoção de igualdade de condições com vistas à inclusão 

social; e 

IX. Fixar as normas específicas ou referentes aos órgãos e serviços mediante 

regulamentação sujeita à aprovação do Colegiado competente.  

Para o cumprimento de suas finalidades a Faculdade INSTED pode assinar 

convênios, acordos, contratos ou protocolos, por intermédio da Mantenedora. 

A estrutura organizacional da Faculdade  INSTED é formada por Órgãos 

Deliberativos, Executivos, Suplementares, e de Assessoramento: . 

A estrutura organizacional da Faculdade INSTED é composta por:  

I. Órgãos Deliberativos: 

a) Conselho Superior (CONSUP); e 

b) Colegiado de Curso . 

II. Órgãos Executivos:  

a) Diretoria Geral;  
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b) Diretoria Administrativa;  

c) Coordenadoria Acadêmica;  

d) Coordenadoria de Pós-Graduação; e 

e) Coordenadoria do Núcleo de Educação a Distância.  

III. Órgãos Suplementares:   

a) Secretaria Acadêmica; 

b) Biblioteca; 

c) Setor de Regulação e Avaliação Institucional; e 

d) Núcleo de Apoio Psicopedagógico - NAP. 

IV. Órgãos de Assessoramento: 

a) Comissão Própria de Avaliação  (CPA); 

b) Ouvidoria;    

c) Assessoria de Comunicação e Marketing; e    

d) Assessoria Jurídica.   

O CONSUP - Conselho Superior, órgão deliberativo e normativo da Faculdade  

INSTED, é constituído pelos seguintes membros: 

I. Diretor Geral, seu presidente nato; 

II. Diretor Administrativo; 

III. Coordenador Acadêmico;  

IV. Coordenador de Pós-graduação; 

V. Coordenador do Núcleo de Educação a Distância (NEaD);  

VI. dois representantes dos Coordenadores de Curso; 

VII. dois representantes do Corpo Docente; 

VIII. um representante do Corpo Técnico-Administrativo; 

IX. um representante do Corpo Discente; e 

X. um representante da Mantenedora, por ela indicado. 

A indicação do Diretor Geral e do representante da Mantenedora é feita pela 

Mantenedora. A indicação do Diretor Administrativo, Coordenador Acadêmico, 

Coordenador de Pós-Grdauação e Coordenador do Núcleo de Educação a Distância 

(NEaD) é feita pelo Diretor Geral. A indicação dos representantes dos Coordenadores 

de Curso, do Corpo Docente, do Corpo Técnico-Administrativo, e do Corpo Discente, 
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é feita por seus pares. Os membros do CONSUP são designados em ato próprio, 

emitido pela presidente do CONSUP - Conselho Superior. 

O mandato dos representantes é de cinco (5) anos, permitida a recondução, exceto 

para o representante do Corpo Discente que é de 2 (dois anos). 

Compete ao CONSUP - Conselho Superior: 

I. Deliberar sobre o PDI - Plano de Desenvolvimento Institucional e o PPI - Projeto 

Pedagógico Institucional da Faculdade INSTED; 

II. Regulamentar o funcionamento dos cursos e programas de nível superior; 

III. Deliberar sobre a criação, organização e extinção de cursos e programadas de 

nível superior, fixando-lhes as vagas anuais, atendida a legislação vigente; 

IV. Autorizar o funcionamento de cursos de pós-graduação, na forma da legislação 

pertinente; 

V. Fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCNs), fixadas pela legislação em vigor, aprovando as 

matrizes curriculares e os Projetos Pedagógicos dos Cursos; 

VI. Regulamentar o desenvolvimento das disciplinas, componentes curriculares, 

estágios supervisionados, trabalhos de conclusão de curso, atividades 

complementares, e afins, elaborados pelo NDE - Núcleo Docente Estruturante, e pelo 

Colegiado de Curso de graduação; 

VII. Deliberar sobre normas ou instruções para avaliação institucional e pedagógica 

da Faculdade INSTED e de suas atividades de ensino, iniciação científica e extensão; 

VIII. Disciplinar a realização do processo seletivo para ingresso nos cursos de 

graduação e em outros cursos; 

IX. Regulamentar as atividades de apoio à iniciação científica e ao desenvolvimento 

da extensão e deliberar sobre projetos e programas que lhe forem submetidos; 

X. Fixar normas complementares a este Regimento Interno, relativas ao ingresso do 

aluno, ao seu desenvolvimento e diplomação, transferências, trancamento de 

matrículas, matrícula de graduados, avaliação da aprendizagem, aproveitamento de 

estudos e de conhecimentos adquiridos na educação profissional, inclusive no 

trabalho, aceleração de estudos para alunos com extraordinário aproveitamento e 

regime especial, além de normas e procedimentos para o ensino de graduação e pós-
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graduação, iniciação científica, extensão e o registro e controle acadêmico, respeitada 

a legislação em vigor; 

XI. Elaborar e reformar o seu Regimento Interno, em consonância com as normas 

gerais atinentes;  

XII. Regulamentar as atividades de todos os setores da Faculdade INSTED; 

XIII. Emitir parecer sobre contratos, acordos, convênios e outras matérias que lhe 

forem submetidos pelo Diretor Geral, e outros órgãos da Instituição; 

XIV. Aprovar o orçamento e o plano anual de atividades da Faculdade INSTED; 

XV. Decidir sobre os recursos interpostos de decisões dos demais órgãos; 

XVI. Aprovar medidas que visem ao aperfeiçoamento e desenvolvimento das 

atividades da Faculdade INSTED; 

XVII. Decidir sobre a concessão de dignidades acadêmicas; e 

XVIII. Exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei, neste Regimento 

Interno e demais normas aplicáveis. 

As demais atribuições e orientações do CONSUP, que se fizeram necessárias 

normatizar, constarão em regulamento próprio aprovado por este Conselho Superior.  

O Colegiado de Curso, Órgão Deliberativo em matéria de natureza acadêmica 

operacional, administrativa e disciplinar, cabe exercer a coordenação didática, sendo 

integrado pelos seguintes membros: 

I. O Coordenador do Curso, que o preside; 

II. Três (3) representantes do corpo docente do curso, escolhidos pelos seus pares, 

com mandato de dois (2) anos, podendo haver recondução; e 

III. Um representante do corpo discente, indicado pelo Diretório, Centro Acadêmico do 

Curso, ou por seus pares, com mandato de dois (2) anos, sem direito a recondução.  

Cada curso compõe o seu Colegiado de Curso, que conta com a assessoria do NDE 

- Núcleo Docente Estruturante. 

Os professores que compõem o Colegiado de Curso são nomeados em ato próprio 

emitido pelo presidente do CONSUP. 

A composição do NDE atende a legislação em vigor para o ensino superior. 

O NDE é um órgão consultivo composto por, pelo menos, 5 (cinco) docentes do curso 

que tenham comprovada experiência, titulação e qualificação.  
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O NDE será responsável pela formulação, implementação, atualização e consolidação 

do projeto pedagógico dos cursos de graduação.  

Os docentes que compõem o NDE são indicados pelo Colegiado de Curso, com 

anuência da Coordenadoria Acadêmica, e nomeados mediante designação do 

presidente do CONSUP.  

As demais atribuições e orientações do Colegiado de Curso e do NDE constam em 

regulamento próprio aprovado pelo CONSUP. 

A Faculdade INSTED Iniciou as primeiras turmas no ano de 2019, na modalidade 

presencial, com os cursos de graduação Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento 

de Sistemas, Licenciatura em Pedagogia, Bacharelados de Administração, Ciências 

Contábeis e Direito. 

Em 2021 iniciou na modalidade a distância os cursos Tecnológo em  Gestão Pública 

e Licenciatura em Pedagogia.  

Na modalidade presencial iniciou em 2022 os cursos Tecnólogo de Estética e 

Cosmética e Bacharelado em Psicologia, e na modalidade a distância os cursos de 

Bacharelado em Administração, e Tecnólogos em Gestão Comercial e Gestão de 

Recursos Humanos. 

No Quadro 1 constam os atos legais de credenciamento e autorização da Instituição 

e em seus cursos na modalidade presencial: 

 

Quadro 1 -  Atos de credenciamento e Cursos  de Graduação- Modalidade 
Presencial 
 

CURSOS AUTORIZAÇÃO TURNO N. 
VAGAS 
ANUAIS 

N. 
ALUNOS 
POR 
TURMA 

DURAÇÃO 
(semestres) 

CONCEITOS 
OBTIDOS NA 
AUTORIZAÇÃO 

DIREITO  PORTARIA 
SERES Nº  146/ 
2018, DOU, DE  
6/3/2018 

NOTURNO  120 50 10 
 

5 

ADMINISTRAÇÃO PORTARIA 
SERES  Nº 146 / 
2018, DOU,  DE 
6/3/2018 

NOTURNO  100 50 8 
 

5 

CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS  

PORTARIA 
SERES  Nº 146/ 

NOTURNO  100 50 8 
 

5 
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2018, DOU,   
DE 6/3/2018 

PEDAGOGIA  PORTARIA 
SERES  Nº 146/ 
2018, de 05/03/ 
2018, DOU,  DE 
6/3/2018 

NOTURNO  80 50 8 
 

4 

TECNOLOGIA EM 
ANÁLISE E  
DESENVOLVIMEN 
TO DE  SISTEMAS 

PORTARIA 
SERES  Nº 146/ 
2018, de 05/03/ 
2018, DOU,  DE 
6/3/2018 

NOTURNO  80 50 5 5 

TECNOLOGIA EM 
ESTÉTICA  E 
COSMÉTICA  

PORTARIA 
SERES  Nº 324/ 
2019, DOU,   
DE 09/04/2021 

NOTURNO  80 50 6 4 

PSICOLOGIA  PORTARIA Nº 
1.110/2021,  
DOU 4/10/2021 

NOTURNO  120  50  8 5  

Fonte: INSTED - Diretoria Acadêmica / novembro 2021. 

 

O credenciamento da Faculdade INSTED para oferecimento de cursos na modalidade 

a distância é aprovado pela Portaria SERES N. 1.503/2019, DOU de 30/08/2019, e os 

processos de autorização de funcionamento dos cursos ocorreram a partir do ano de 

2019, como consta no Quadro 2 -  Atos de credenciamento e Cursos  de Graduação- 

Modalidade a Distância: 

 

Quadro  2 -  Atos de credenciamento e Cursos  de Graduação- Modalidade a 
Distância 
 

CURSOS AUTORIZAÇÃO TURNO N. 
VAGAS 
ANUAIS 

N. 
ALUNOS 
POR 
TURMA 

DURAÇÃO 
(semestres) 

CONCEITOS 
OBTIDOS NA 
AUTORIZA 
ÇÃO 

CST EM GESTÃO 
PÚBLICA  

PORTARIA 
SERES  Nº 
501/2019, DOU,   
DE 31/10/2019 

------- 500  ------  4  4  

PEDAGOGIA  PORTARIA 
SERES  Nº 
501/2019, DOU,   
DE 31/10/2019 

------ 500  -------  8  4  
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ADMINISTRAÇÃO  PORTARIA 
SERES  Nº 88 
de 29/01/2021,  
DOU, DE 
01/02/2021 

------- 500  -------  8  4  

CST EM GESTÃO 
COMERCIAL 

PORTARIA 
SERES  Nº 
65/2022, DOU,   
DE 10/01/2022 

------- 500 ------ 4 4 

CST EM GESTÃO 
DE RECURSOS 
HUMANOS 

PORTARIA 
SERES  Nº 
466/2022, DOU,   
DE 08/02/2022 

------- 500 ------- 4  4 

CST EM JOGOS 
DIGITAIS 

PORTARIA 
SERES  Nº 
486/2022, DOU,   
DE 15/02/2022 

------ 500 ------- 4 4 

Fonte: INSTED - Diretoria Acadêmica / novembro 2021. 

 

O CST em Jogos Digitais não iniciou as atividades em 2022, por falta de demanda, 

mas os demais cursos abriram turmas.  

 

A Faculdade INSTED ampliou sua participação e oferta de ações em cursos de pós-

graduação lato sensu, produção de Iniciação Científica, projetos de Extensão e de 

Responsabilidade Social, Convênios, Eventos, dentre outros, que apresentaremos em 

outras itens deste PDI. 

Considerando favorecer oportunidade aos acadêmicos de realizarem o sonho de 

cursar uma Graduação, a Faculdade INSTED buscou oportunidades e parcerias que 

facilitassem esse acesso aos menos privilegiados como: Bolsistas Institucionais, 

PROUNI, Educa + Brasil, Quero Bolsa, Convênios Empresa, Mérito ENEM, dentre 

outros, e o financiamento estudantil FIES. 

A Faculdade INSTED firmou convênios com empresas locais  que oportunizam aos 

acadêmicos participarem de estágio não-obrigatório remunerado.  

Como ação de inclusão pedagógica (política de financiamento próprio) oferece  50% 

(cinquenta por cento) de bolsa institucional para  seus funcionários, nos cursos de 

Graduação. 

Embora não tenhamos os dados atualizados do Censo da Educação Superior do 
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MEC, é sabido que a Pandemia do COVID-19, por analises realizadas na Faculdade 

INSTED, gerou a evasão de estudantes, de forma considerável desde abril de 2020. 

Isso é decorrente e compreendido, dentre outros indicadores, em função das 

dificuldades econômicas que o país sofreu a contar daquele ano.  

No sentido de minimizar esses impactos e favorecer a permanencência dos 

acadêmicos, a Faculdade INSTED investiu em ofertas de bolsas de estudos 

insitucionais, e parcerias como as supramencionadas. 

Temos em dezembro de 2021 um total de 798 alunos matriculados nos cursos de 

graduação, 72%, qual seja, 522 acadêmicos são beneficiados com algum tipo de bolsa 

incentivo como apresentado no Tabela 1 - Demonstrativo de alunos beneficiados com 

bolsas incentive, o que comprova que a Faculdade INSTED cumpre com sua 

responsabilidade enquanto IES, favorecendo o acesso dos alunos do ensino médio 

no ensino superior, adotando em suas estratégias a inclusão pedagógica, embora seja 

uma instituição privada.  

 

Tabela 1  Demonstrativo de alunos beneficiados com bolsas incentivo 
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    Fonte: Diretoria Geral / dezembro 2021. 

 

O demonstrativo apresentado valida o planejamento da Faculdade INSTED no tocante 

a inserção de alunos no Ensino Superior, consoante com as suas políticas internas da 

gestão e participação, enquanto IES do município de Campo Grande, do Estado de 

Mato Grosso do Sul, e região.  

 

A Faculdade INSTED ampliando suas atribuições, e em seu histórico de oferecimento 

de cursos de pós-graduação lato sensu, no Quadro 3, apresenta cursos realizados ou 

em andamento: 

 
Quadro 3 Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu INSTED - modalidade Presencial e EaD 

 
 

QT CURSO 
ATO CONSUP 

AUTORIZAÇÃO 
MODALIDADE ANO 

     1  ARTETERAPIA RESOLUÇÃO Nº005/2018 PRESENCIAL 2019/2020 
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2021/2022 

     2  
DIREITO DO TRABALHO E DIREITO 

PROCESSUAL DO TRABALHO 
RESOLUÇÃO Nº005/2018 PRESENCIAL 2019/2020 

     3  
CLÍNICA PSICANALÍTICA DE FREUD 

A LACAN 
RESOLUÇÃO Nº005/2018 PRESENCIAL 2019/2020 

     4  
DIREITO ELEITORAL E PROCESSUAL 

ELEITORAL 
RESOLUÇÃO Nº005/2018 PRESENCIAL 2019/2020 

     5  
DIREITO NOTARIAL E DE REGISTROS 

PÚBLICOS 
RESOLUÇÃO Nº005/2018 PRESENCIAL 2019/2020 

     6  

DIREITO DO TRABALHO, 

PROCESSUAL DO TRABALHO E 

PREVIDENCIÁRIO 

RESOLUÇÃO Nº007/2019 PRESENCIAL 2020 

     7  

CONTROLE EXTERNO COM ÊNFASE 

EM FINANÇAS, AUDITORIA E 

CONTABILIDADE PÚBLICA 

RESOLUÇÃO Nº007/2019 PRESENCIAL 2020 

     8  DIREITO PROCESSUAL CIVIL RESOLUÇÃO Nº007/2019 PRESENCIAL 2020 

     9  ARTETERAPIA TURMA 2 RESOLUÇÃO Nº005/2018 PRESENCIAL 2021/2022 

   10  
DIRETO PENAL E PROCESSUAL 

PENAL 
RESOLUÇÃO Nº010/2020 PRESENCIAL 2021/2022 

   11  

DIREITO DO TRABALHO, 

PROCESSUAL DO TRABALHO E 

PREVIDENCIÁRIO  

RESOLUÇÃO Nº010/2020 PRESENCIAL 2021/2022 

   12  
DIREITOS HUMANOS DAS 

MULHERES E POLÍTICAS PÚBLICAS 
RESOLUÇÃO Nº010/2020 PRESENCIAL 2021/2022 

   13  
GESTÃO DE NEGÓCIOS, INOVAÇÃO 

E LIDERANÇA 
RESOLUÇÃO Nº010/2020 PRESENCIAL 2021/2022 

   14  

ENFERMAGEM EM UTI, 

ASSISTÊNCIA NAS URGÊNCIAS E 

EMERGÊNCIA 

RESOLUÇÃO Nº010/2020 PRESENCIAL 2021/2022 

   15  PERÍCIA PSICOLÓGICA FORENSE RESOLUÇÃO Nº002/2021 EAD SAÚDE 

   16  
DIREITO E GESTÃO MUNICIPAL: 

EXECUTIVO E LEGISLATIVO 
RESOLUÇÃO Nº010/2020 PRESENCIAL 2021/2022 
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   17  

DIREITO DO TRABALHO, 

PROCESSUAL DO TRABALHO E 

PREVIDENCIÁRIO – T4. 

RESOLUÇÃO Nº002/2021 PRESENCIAL 2022 

   18  
PSICANÁLISE COM CRIANÇAS E 

ADULTOS 
RESOLUÇÃO Nº002/2021 PRESENCIAL 2022 

   19  
GESTÃO DE NEGÓCIOS, INOVAÇÃO 

E LIDERANÇA T2 
RESOLUÇÃO Nº002/2021 PRESENCIAL 2022 

   20  CIÊNCIAS CRIMINAIS RESOLUÇÃO Nº002/2021 PRESENCIAL 2022 

   21  EDUCAÇÃO BILINGUE RESOLUÇÃO Nº002/2021 EAD EDUCAÇÃO 

   22  

PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM 

CONTROLE EXTERNO COM ÊNFASE 

EM FINANÇAS, AUDITORIA E 

CONTABILIDADE PÚBLICA 

RESOLUÇÃO Nº002/2021 EAD DIREITO 

   23  
PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM 

GESTÃO DE AGRONEGÓCIO 
RESOLUÇÃO Nº002/2021 PRESENCIAL 2022 

   24  

PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM 

EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS DE 0 A 6 

ANOS 

RESOLUÇÃO Nº002/2021 PRESENCIAL 2022 

   25  
PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM 

PROCESSUAL CIVIL 
RESOLUÇÃO Nº002/2021 PRESENCIAL 2022 

 

Fonte: Coordenadoria de Pós-Graduação / junho 2022. 

 

 

1.2.1 Bases legais do PDI para o Desenvolvimento Institucional 

 

A fundamentação do PDI está alicerçada em um conjunto legal, que deve ser 

considerado em sua construção, a saber: 

- Constituição Federal de 1988; 

- Lei nº 9394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da Educação Nacional – LDB; 

-  Decreto Nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o exercício das 

funções de regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação superior e 

cursos superiores de graduação no sistema federal de Ensino revogado pelo   
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-  Decreto Nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017 que dispõe sobre o exercício das 

funções de regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação superior e 

cursos superiores de graduação  e sequencial no sistema federal de Ensino. 

- Resolução CNE/CP Nº 2, de 20 de dezembro de 2019 (republicada), que Define as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a 

Educação Básica e institui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de 

Professores da Educação Básica (BNC-Formação). 

- Resolução Nº 1, de 11 de março de 2016, que estabelece Diretrizes e Normas 

Nacionais para a Oferta de Programas e Cursos de Educação Superior na Modalidade 

a Distância;  

- Resolução CNE/CP Nº 1 DE 2004 que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação das Relações Étnico raciais e para o Ensino de História e Cultura 

Afro-Brasileira e Africana;  

- Lei Nº 9.795 DE 1999 e o Decreto Nº 4.281 de 2002, que institui a Política Nacional 

da Educação Ambiental; 

- Resolução CNE/CP Nº 1, de 30 de maio de 2012, que institui as Diretrizes Nacionais 

para a Educação em Direitos Humanos, conforme o disposto no Parecer CNE/CP nº 

8, de 06 de março de 2012; 

- Lei Nº 10.861, de 14 de abril de 2004 que institui o Sistema Nacional de Avaliação 

da Educação Superior - SINAES e dá outras providências;  

- Decreto Nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005 que regulamenta o art. 80 da Lei no 

9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional (Para cursos EAD);  

- Decreto Nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005, que regulamenta a Lei nº 10.436 que 

dispõe sobre Língua Brasileira de Sinais – Libras; 

- Resolução CNE/CES Nº 2, de 18 de junho de 2007 que dispõe sobre carga horária 

mínima e procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos de 

graduação, bacharelados, na modalidade presencial;  

- Resolução CNE/CES Nº 03 de 02 de julho de 2007, que dispõe sobre procedimentos 

a serem adotados quanto ao conceito de hora-aula e dá outras providências; 
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- Resolução Nº 4, de 6 de abril de 2009 que dispõe sobre carga horária mínima e 

procedimentos relativos à integralização trata sobre carga horária mínima e 

procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos de graduação em 

Biomedicina, Ciências Biológicas, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, 

Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição e Terapia Ocupacional, bacharelados, na 

modalidade Presencial;  

- Portaria Normativa Nº 23, de 1º de dezembro de 2010 que altera dispositivos da 

Portaria Normativa nº 40, de 12 de dezembro de 2007;  

- Resolução CNE/CEB Nº 4 de 13 de julho de 2010 que define as Diretrizes 

Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica;  

- Resolução CONAES Nº 1 de 2010 que normatiza o Núcleo Docente Estruturante e 

dá outras providências;  

- Portaria Nº 2.117, de 6 de dezembro de 2019, que autoriza as IES introduzir a oferta 

de carga horária na modalidade de EaD na organização pedagógica e curricular de 

seus cursos de graduação presenciais, até o limite de 40% da carga horária total do 

curso; 

- Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei Nº 13.146, de 6 de julho 

de 2015), que define condições de acessibilidade para pessoas com deficiência ou 

mobilidade reduzida;  

- Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, Decreto nº 3.298, de 21 de dezembro de 

1999, Lei nº 10.048, de 08 de novembro de 2000, Lei nº 10.098, de 19 de dezembro 

de 2000 e no Decreto nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004, que estabelecem normas 

gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com 

deficiência, mediante a supressão de barreiras e de obstáculos nas vias, espaços e 

serviços públicos, no mobiliário urbano, na construção e reforma de edifícios e nos 

meios de transporte e de comunicação, com prazos determinados para seu 

cumprimento e implementação;  

- Lei 12.764 de 27 de dezembro de 2012 que Institui a Política Nacional de Proteção 

dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista; e altera o § 3º do art. 98 

da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990;  
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- Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia em sua 3ª edição datada de 

2016;  

- Decreto Nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017, dispõe sobre os exercícios das 

funções de regulação, supervisão e avaliação das instituições de educação superior 

e de cursos superiors de graduação e de pós-graduação no Sistema Federal de 

Ensino. 

- Lei nº 9235 de 15 de dezembro de 2017 que dispõe sobre o exercício das funções 

de regulação, supervisão e avaliação das instituições de educação superior e dos 

cursos superiores de graduação e de pós-graduação no sistema federal de ensino.  

- Resoluções MEC que instituem as Diretrizes Curriculares dos Cursos de Licenciatura 

(Formação de Professores e Pedagogia) e Bacharelado (Administração, Ciências 

Contábeis, Direito, Psicologia); 

- Estatuto, Regimento Interno, PDI 2017-2021 INSTED, Resoluções, Portarias, 

Regulamentos e demais documentos internos aprovadas pelo Conselho Superior - 

CONSUP, Colegiado de Curso, NDE - Núcleo Docente Estruturante, e Manuais da 

Faculdade INSTED.  

- Resolução n. 4, de 11 dezembro de 2018. 

- Resolução CNE/CES, N. 1 de abril de 2018, alterado o inciso I, do artigo 2. da 

Resolução n. 4, de 11 dezembro de 2018. 

- Portaria Nº 2.117, de 6 de dezembro de 2019, que autoriza as IES introduzir a oferta 

de carga horária na modalidade de EaD na organização pedagógica e curricular de 

seus cursos de graduação presenciais, até o limite de 40% da carga horária total do 

curso. 

 

1.3 HISTÓRICO DOS PROCESSOS DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL COM 

BASE NA AVALIAÇÃO INTERNA E EXTERNA 

 

A CPA - Comissão Própria de Avaliação da Faculdade INSTED, prevista no art. 11 da 

Lei no 10.861, de 14 de abril de 2004, no Decreto  nº 9235 de 12 de dezembro de 

2017,  foi criada pela Resolução CONSUP nº 001/2017, rege-se por Regulamento 

próprio, pelo Regimento do Instituto Sul-Matogrossense de Ensino Superior- ISES, 
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pelas decisões dos órgãos colegiados superiores desta e pela legislação e normas 

vigentes para o Sistema Federal de Ensino. 

A CPA da Faculdade INSTED entende a avaliação institucional  como um processo 

de busca da qualidade do fazer no Ensino Superior, que pressupõe e exige uma 

reflexão sobre a realidade institucional. A avaliação favorece um novo olhar que 

remete há alterações na cultura institucional, exigida pela dinâmica da realidade 

científica, tecnológica, cultural, organizacional, política e social.  

Este processo, gera transformações na Instituição, que beneficiarão a sua 

comunidade acadêmica, considerando que: o aluno, que é estimulado a manter-se em 

constante atualização para melhoria de seus conhecimentos teóricos e práticos, pela 

vivência das diversas metodologias, pelo envolvimento em ações de extensão, 

iniciação científica e responsabilidade social, ou pelos diversos fatores que 

ocasionarão mudanças no ambiente econômico, social e cultural  de onde a IES está 

inserida, e onde esse acadêmico atuará profissionalmente. 

As alterações em relação a ordem cultural institucional podem favorecer novas 

perspectivas trazidas pela criação de uma cultura aberta à inovação, e a nessidade  

de manter-se atualizada e alinhada com as diretrizes contemporâneas de sua 

sociedade. Em relação ao Acadêmico, a avaliação requer uma autoanálise sobre a 

sua condição de aluno, no que tange ao seu desenvolvimento pessoal e profissional. 

Aos colaboradores técnico-administrativos, apoiam no sentido de cumprir com 

qualidade sua função, melhorando o relacionamento interpessoal no atendimento aos 

acadêmicos, professores e comunidade em geral, contribuindo para que a Faculdade 

INSTED cumpra o papel social que lhe cabe. As estruturas, como as salas de aula, os 

laboratórios, os núcleos, os colegiados, as coordenações de curso, devem refletir essa 

cultura de avaliação. Na Faculdade INSTED foi instituída a CPA para coordenação 

desse processo.  

A CPA integra o SINAES - Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, e 

compõe a Diretoria da Faculdade INSTED. 

Compete à  CPA  a condução dos processos internos de avaliação da Faculdade 

INSTED/ISES e de sistematização e de prestação das informações solicitadas pelo 

MEC/INEP, com as seguintes atribuições: 
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I. Elaborar e propor alterações no programa de avaliação institucional em 

conformidade com a legislação vigente; 

II. Propor e avaliar as dinâmicas, procedimentos e mecanismos internos da avaliação 

institucional, de cursos e de desempenho dos estudantes; 

III. Estabelecer diretrizes e indicadores para organização dos processos internos de 

avaliação, analisar relatórios, elaborar pareceres e encaminhar recomendações à 

direção superior;  

IV. Acompanhar permanentemente e avaliar, anualmente, o Plano de 

Desenvolvimento Institucional, propondo alterações ou correções, quando for o caso;  

V. Acompanhar os processos de avaliação desenvolvidos pelo Ministério da 

Educação, realizando estudos sobre os relatórios avaliativos institucionais e dos 

cursos ministrados; 

VI. Formular propostas para a melhoria da qualidade do Ensino desenvolvido, com 

base nas análises e recomendações produzidas nos processos internos de avaliação 

e nas avaliações realizadas pelo Ministério da Educação;  

VII. Articular-se com as comissões próprias de avaliação das demais IES integrantes 

do Sistema Federal de Ensino e com a CONAES - Comissão Nacional de Avaliação 

da Educação Superior, visando a estabelecer ações e critérios comuns de avaliação, 

observado o perfil institucional;  

VIII. Submeter, até 30 de Janeiro de cada ano, à aprovação da Diretoria Geral, o 

relatório de atividades do ano findo, e protocolar no e-MEC até 30 de março do mesmo 

ano;  

IX. Realizar reuniões ordinárias trimestrais e extraordinárias, sempre que convocadas 

pelo Presidente; 

X. Acompanhar a avaliação do desempenho dos estudantes dos cursos de graduação, 

realizada mediante aplicação do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes 

(ENADE);  

XI. Realizar estudos sistemáticos sobre o desempenho dos estudantes dos cursos de 

graduação participantes do ENADE, em confronto com o desempenho demonstrado 

pelos mesmos no processo regular de avaliação da aprendizagem. 

Para o cumprimento de suas atribuições, a CPA conta com o apoio operacional e 
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logístico da Diretoria Geral e recursos orçamentários alocados no orçamento anual.  

A CPA tem a seguinte composição: 

I. Presidente; 

II. um representante da sociedade civil organizada; 

III. um representante do corpo docente; 

IV. um representante do corpo técnico-administrativo; e 

V. um representante do corpo discente. 

O representantes previstos nos incisos I e II, são indicados e designados pelo Diretor 

Geral, e tem mandato por tempo indeterminado. 

Os representantes previstos nos incisos III e IV são escolhidos pelos seus pares, 

designados pelo Diretor Geral, e tem mandato de cinco (5) anos. 

O representante previsto no inciso V é indicado pelos seus pares, e tem mandato de 

dois (2) anos. 

Os representantes previstos nos incisos I, II, III, e IV podem ser reconduzidos. 

O Presidente da CPA é substituído, em sua ausência, por um representante da CPA, 

por ele indicado.  

As atividades dos integrantes da CPA não são remuneradas e constituem relevante 

serviço prestado à educação superior, prevalecendo sobre as demais funções de seus 

membros. 

A composição da CPA na Faculdade INSTED  ocorreu a partir de 2018, em 

atendimento a legislação em vigor, e dentre as primeiras ações efetivadas, foi 

elaborado o Regulamento da CPA e o Plano de Ação para 2018-2019, iniciando assim, 

a implantação da Autoavaliação na Instituição.  

A composição da CPA que elabora este PDI 2022-2026, foi nomeada pela Portaria n. 

002/2021- INSTED, de 25/01/2021, e tem a seguinte composição: 

 

Presidente  Profª Ma. Daniela Fernanda Viduani Sopran Gil 

Representante da Sociedade Civil Prof. Paulo Eduardo Cabral 

Representante Docente Profª Ma. Edilene Veneruchi Campos 

Representante Docente Tutor Profª Ana Cláudia de Oliveira Pedro Andreo 

Representante Corpo Técnico- Evandro Ricardo Zin    
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Administrativo  

Representante do Corpo Discente Luis Felipe Telles 

 

A CPA da Faculdade INSTED deve observar o caráter público de todos os 

procedimentos, dados e resultados dos processos avaliativos, levando em 

consideração, em suas Atividades: 

I. A Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI); 

II. As políticas para o ensino, a iniciação científca, a extensão, a pós-graduação, e as 

respectivas formas de operacionalização, incluídos os procedimentos para estímulo à 

produção acadêmica, as bolsas de iniciação científica, de monitoria de ensino, e 

demais modalidades; 

III. 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; 

IV. A comunicação com a sociedade; 

V. As políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo técnico-

administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições 

de trabalho; 

VI. A organização e gestão da instituição, especialmente o funcionamento e 

representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia na relação com a 

mantenedora, e a participação dos segmentos da comunidade acadêmica nos 

processos decisórios;  

VII. A infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca, 

recursos de informação e comunicação; 

VIII. O planejamento e avaliação, especialmente os processos, resultados e eficácia 

da auto-avaliação institucional; 

IX. As políticas de atendimento aos estudantes; 

X. A sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da continuidade 

dos compromissos na oferta da educação superior. 

Os relatórios de Autoavaliação da CPA devem ser submetidos à Diretoria Geral, e à 
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todos os segmentos envolvidos, cabendo a partir dos insumos levantandos a 

elaboração dos Planos de Melhoria, que após aprovados pela Diretoria Geral, terão a 

execução realizada pelos gestores competentes dos segmentos indicados. 

O PAI  - Programa de Autoavaliação Institucional da Faculdade INSTED foi implantado 

pela CPA, e elaborado para atender à Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004, com base 

nos documentos Diretrizes para a Auto-avaliação das Instituições e Orientações 

Gerais para o Roteiro da Auto-Avaliação das Instituições, editados pelo INEP. 

A CPA elabora os Planos de Ação da CPA referente as ações que  realiza a cada 

ano,  e os mesmos  encontra-se arquivados na referida Comissão, para consulta e 

conhecimento da comunidade acadêmica. 

A Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº 65/2014, apresenta sugestão de roteiro a ser 

seguido pelas IES na elaboração de seus relatórios de Autoavaliação Institucional, 

bem como determina a periodicidade da submissão dos relatórios por meio do sistema 

e-MEC,e, a  partir do ano de referência 2015, passou-se a exigir que o mesmo relatório 

fosse inserido no e-MEC, organizados em ciclos de três anos.  

Atendendo a Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº 65/2014, no tocante à 

periodicidade, o ano inicial de autoavaliação referência da Faculdade INSTED foi 

2019, e os relatórios depositados no e-MEC, são referentes a:  

-  até 31 de março de 2020 -  1º Relatório Parcial (ações  2019) 

-  até 31 de março de 2021 -  2º Relatório Parcial (ações  2020) 

-  até 31 de março de 2022 -      Relatório Final     (ações  2021 e resumo das ações 

do triênio 2019 - 2021) 

A CPA adotou metodologia que alinha-se ao modelo proposto pelo SINAES, dividindo 

o processo em três etapas, quais sejam, elaboração, execução, e a análise, 

culminando na produção do relatório final.  

Na Etapa de elaboração, desenvolveram-se atividades de concepção metodológica, 

incluindo a produção dos instrumentos e, ainda, atividades de sensibilização e 

divulgação do processo avaliativo, adotando-se diversas estratégias e instrumentos.  

Para a sensibilização e divulgação, usaram-se recursos de tecnologias da informação, 

como e-mail, grupos de WhatsApp, Portal Institucional e mídias elaboradas 

digitalmente como cartazes, folders e panfletos (impressos e digitais).  



  

39 
 

Na Etapa de execução, foram disponibilizados os questionários on-line (a partir de 

2020) para que a comunidade respondesse em qualquer local e a qualquer momento, 

dentro do período de execução, e para que a etapa de análise dos dados se tornasse 

mais celere.  

O acesso ao questionário se deu por meio do Google Forms e todos os arquivos estão 

disponíveis na Instituição. A todos os participantes foi assegurado o anonimato.  

Na Etapa de análise, conforme mencionado anteriormente, durante a etapa de 

execução foram coletadas as respostas dos questionários respondidos por três 

segmentos de públicos internos aa Faculdade INSTED, a saber: 

acadêmicos/discentes, professores/docentes, e funcionários técnico-administrativos.  

Para cada segmento de público atendido, foram consolidados os níveis de satisfação 

associados a cada pergunta do questionário disponibilizado, para que, por meio deles, 

pudessem ser reveladas as áreas menos assistidas em relação às políticas 

institucionais. Os níveis de satisfação foram definidos de acordo com as opções 

disponíveis para as respostas dos questionários.  

Na metodologia proposta, foi definido que:  

1. Muito Fraco 

2. Fraco 

3. Regular 

4. Bom  

5. Ótimo 

(I) o nível de satisfação será alto quando selecionarem as opções “5” e “4”;  

(II) o nível de satisfação será médio quando selecionarem a opção “3”; e  

(III) o nível de satisfação será baixo quando selecionarem as opções “2” e “1”. 

 

O quadro a seguir resume a classificação dos níveis de satisfação de acordo com a 

metodologia proposta. 

Nível de Satisfação  Opções de Respostas 

Baixo  Conceito 1 e 2 

Médio Conceito 3 

Alto Conceito 4 e 5  
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O quadro a seguir resume a classificação dos resultados de avaliação por segmento 

de público. 

Intervalo de Nível de 

Satisfação Alto 

Resultado da Avaliação por 

Segmento de Público 

0% - 49,99%  Fragilidade 

50% - 69,99%  Avaliação mediana 

70% - 100%  Potencialidade 

 

Para a elaboração dos relatórios de avaliação - parcial e final - o que interessa 

predominantemente são as potencialidades e fragilidades. Nos demais casos, 

recomenda-se uma análise mais detalhada para se identificar o que aconteceu e ter 

mais convicção do estado daquele aspecto. Para o público, em geral, o mais 

importante são os conceitos fragilidade e potencialidade e, para a gestão, todos são 

importantes, sendo necessário entendê-los e aplicar o tratamento ou ação adequados. 

A metodologia compreende, ainda, a atividade de devolutiva dos resultados 

encontrados, que consiste em apresentação, por meio de seminários ou reuniões.  

A expectativa é de que os seminários ou palestras, se constituam em mais um espaço 

democrático, como oportunidade para prestação de contas dos gestores e 

estabelecimento de novos compromissos com a comunidade. 

Para se estabelecerem os percentuais de participação, utilizaram-se, em relação aos 

docentes, os dados disponibilizados na plataforma da Faculdade INSTED, referentes 

aos anos avaliados. Para se estabelecerem os percentuais de participação, utilizaram-

se, em relação aos docentes e técnicos administrativos atuantes no período da 

autoavaliação. 

O ciclo avaliado da Faculdade INSTED foi organizado como segue: 

2019 - segmento Discente 

2020 - segmento Discente e segmento Docente 

2021 - segmento Docente e segmento Técnico-Administrativo. 

A coleta de dados ocorreu uma vez por ano em 2019 e 2021, e, excepcionalmente, 

em 2020, por  três (3) vezes para os discentes, tendo em vista a necessidade de 
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mantermos vínculo com os alunos, e uma (1) vez com os professores, em decorrência 

da pandemia COVID-19.  

No ano de 2019 a aplicação do instrumento ocorreu por via impressa do instrumento 

avaliativo, e  a partir de 2020 a  CPA optou por estratégias de divulgação tecnológicas, 

de contato virtual na sensibilização dos colaboradores docentes e técnico-

administrativos, incluindo a aplicação dos instrumentos (reforçado pelo isolamento 

gerado pela pandemia COVID-19).  

A partir da tabulação e análise dos resultados por segmento avaliado, a CPA 

apresentou em reunião os relatórios ao Diretor Geral, aos gestores setoriais e de 

curso, e colaboradores de cada segmento, para que pudessem ser discutidos, e, a 

partir de seus insumos, destacadas as fragilidades e potencialidades coletadas, 

procedessem a classificação das mesmas, definindo as emergentes e prioritárias, que 

foram o ponto referencial da elaboração dos Planos de Melhoria de cada setor 

avaliado da Faculdade INSTED. 

Os Planos de Melhoria foram submetidos a aprovação da Diretoria Geral, e 

encaminhados com as ressalvas devidas, caso necessário, a cada gestor e equipe, 

para sua efetivação. Ao final do período de execução dos referidos Planos, os 

gestores encaminham relatório final para a CPA, até o dia cinco (5) do mês de 

dezembro de cada ano. 

A CPA fará a compilação dos referidos Planos, elaborará o Relatório Parcial ou Final 

do ciclo, e o apresentará, até o final do mês de janeiro de cada ano, ao Diretor Geral 

e gestores da IES.  

No mês de março de cada ano, de acordo com data divulgada pelo MEC/INEP, a CPA 

depositará via e-MEC, o referido relatório da Faculdade INSTED, como comprovação 

de que segue as premissas da legislação em vigor. 

Apresentaremos a análise de alguns dados de questões por segmento e ano, desse 

primeiro ciclo trienal da Autoavaliação da Faculdade INSTED, que resultaram nos 

Relatórios de Autoavaliação encaminhados ao e-MEC, regulamentados pelo Decreto 

nº. 5.773, de 9 de maio de 2006 

(https://emec.mec.gov.br/modulos/visao_ies/php/ies_orientacoes_ gerais.php#:~:text 

=E%2DMEC%20%C3%A9%20o%20sistema,9%20de%20maio%20de%202006.) 

https://emec.mec.gov.br/modulos/visao_ies/php/ies_orientacoes_
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A CPA buscou no conjunto das atividades educativas avaliadas alcançar maior 

relevância social à Autoavaliação da IES, e considerando que estamos em período de 

Pandemia do COVID-19, optou-se por estratégias de divulgação tecnológicas, de 

contato virtual etc na sensibilização dos colaboradores docentes e técnico-

administrativos,  a partir de 2020, seguindo as orientações aprovadas no Regulamento 

do PAI.  

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Faculdade INSTED é o órgão responsável 

pela elaboração do Relatório de Avaliação e a sua apresentação junto à comunidade 

institucional. 

Os Planos de Melhorias da Autoavaliação da CPA do triênio 2019-2021 foram 

elaborados, executados plenamente os de 2019 e 2020, e em andamento até junho 

de 2022, o referente a Autoavaliação de 2021. 

A seguir apresentaremos a análise de dados de questões por segmento, destacando 

potencialidades e fragilidades detectadas na análise dos insumos, dos resultados 

obtidos em cada ano da autoavaliação pelos segmentos participantes, bem como os 

Planos de Melhoria. 

Ressalta-se nesses dados a confluência dos dados angariados nas graduações 

vigentes de 2019 a 2021. Destaca-se nos segmentos a seguir, ano por ano, as 

principais relevâncias informativas da instituição. Os dados compilados foram 

extraídos através da CPA – Comissão Própria de Avaliação que considerou a 

quantidade de acadêmicos para as demandas bem como a consonância das 

informações de cada CPA (ano) trazendo o desfecho trienal dessas avaliações 

concatenadas aos planos de ação vislumbrados pela equipe pedagógica em sistêmica 

aliança com os corpos coordenativo e diretivo da nossa IES.  

Frisamos – a partir dos dados subsequentes – que a nossa IES atravessou depois de 

2019, os reflexos da culminância da disseminação do novo coronavírus perfazendo, 

portando, uma mudança avaliativa que prefigurou dados a partir desse contexto 

síncrono de 2020 e 2021. Nesse preciso sentido, os dados arrolados demonstrarão 

que o qualitativo da instituição que se sobrepôs a iminente crise de saúde pública 

multiplicando três vezes seu quadro de discentes imbricados nos planos de melhoria 

e, também, na responsiva devolutiva social que tivemos considerando que por 
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estarmos nos referidos anos pandêmicos recolhidos pelo sistema remoto, obtivemos 

pedagógica e socialmente a credibilidade da nossa IES na solidificação das nossas 

atividades acadêmicas.  

Portanto, no triênio de autoavaliação (2019/2020/2021) trabalhamos com os dados 

institucionais referentes aos insumos de cada ano, a partir da participação dos 

segmentos discentes, docentes e técnico-administrativos. Os dados foram 

socializados individualmente, por curso, com a Direção Geral e os Coordenadores de 

Curso. 

No Relatório Parcial 1 constam os resultados da Autoavaliação 2019 elaborado pela 

CPA, gerado a partir da participação do segmento discente. Constam também os 

procedimentos referentes ao ano de 2018 e início de 2019, apresentando como a 

Faculdade INSTED (à época denominada INSTED), passou pelo processo de 

consolidação da abertura e funcionamento como Instituição de Ensino Superior, com 

o credenciamento para oferececimento de cursos de graduação e de pós-graduação, 

na modalidade presencial, bem como autorização dde funcionamento de todos os 

cursos solicitados ao MEC. 

A CPA consolidou ainda a sua participação no acompanhamento das comissões de 

no credenciamento da modalidade da educação a distância, e na autorização dos 

cursos nessa modalidade. 

As aulas iniciaram na Faculdade INSTED (à época denominada INSTED) em 

18/02/2019. A CPA, em março, nomeou em caráter emergencial e temporário, seus 

representantes docente e discente para que pudesse suprir essa lacuna e iniciar os 

trabalhos. Houve em 2019 a eleição entre pares para definição dos representantes.  

Tivemos 100% de adesão do segmento docente na Autoavalição 2019, qual seja,  os 

78 acadêmicos participaram do processo. 

A seguir apresentamos a análise dos insumos escolhidos pela CPA para compor os 

indicadores do Plano de Melhorias 2019. 

Na maioria dos indicadores a autoavaliação dos acadêmicos demonstra alto índice de 

satisfação, o que pode ser constatado nos seguintes resultados: 
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Percebe-se aqui elevada satisfação dos discentes para com os docentes. 

 

Notabilizamos aqui notável facilidade de acesso às nossas plataformas. 

 

 



  

45 
 

 

 

O gráfico demonstra ótima sincronia acadêmica entre os nossos alunos. 

 

 

 

Nossa base pedagógica de ensino sendo apreciada com notória adesão. 
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Percebe-se aqui vasta adesão e concordância com os sistemas avaliativos. 

 

 

O gráfico demonstra ótima avaliação dos funcionários de outros segmentos. 
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Nossos acadêmicos avaliaram positivamente os referidos planos em 2019. 

 

 

 

 

 

Espaço livre: 
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- ampliar a cantina 

- ampliar a cantina do Insted 

- melhorar a cantina 

- abrir para outras opções de alimentação para os alunos 

- a cantina é insuficiente para attender aos alunos 

 

Com ampla concordância nossa instituição foi muito bem avaliada no campo 

estrutural, mas é preciso atenção especial aos indicativos de ampliação da cantina. 

 

Dentre os pontos que precisam de atenção, como possíveis fragilidades, 

destacamos: 

 

 

 

O gráfico demonstra  a necessidade de mais atenção ao rendimento estudantil, os 

cursos precisam analisar melhor essa situação e propor alternativas para 

melhorarmos esse apoio e orientação aos alunos. 
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Nota-se através do gráfico grande parcela dos acadêmicos com dificuldades. 

A análise dos resultados gerais da Autoavaliação Discente 2019 destaca que as 

potencialidades são maioria absoluta nos resultados, o que demonstra a alta 

satisfação dos acadêmicos com a Instituição e com os cursos. 

A partir da verificação de algumas fragilidades apontadas, os Planos de Melhoria 

foram elaborados, e nesse primeiro ano os coordenadores de curso optaram por 

elaborá-lo de forma conjunta. 

 

Plano de Melhorias Autoavaliação 2019 

 

Eixos 
 

Metas Estratégias  Período de 
execução 

Planejamento 
e Avaliação 
Institucional 

Automatizar a  
Autoavaliação a 
partir  
de 2020. 

CPA e Equipe TI estudarem 
planejamento de 
automatização da 
Autoavaliação em 2020. 
CPA e Equipe TI analisar as 
opções e escolher a 
estratégia a ser implantada. 
CPA encaminhar os 
questionários para 

agosto 2019 a 
abril 2020 
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implantação na ferramenta 
escolhida. 
Equipe TI fazer testes e 
apresentar resultados para 
análise da CPA. 
Equipe TI deve proceder aos 
ajustes necessários para a 
implantação da ferramenta 
escolhida pela CPA. 
 

Políticas 
Acadêmicas 

Através da 
disciplina de CPP 
Competências 
Pessoais e 
Profissionais 
desenvolver-se-á 
um trabalho 
consistente 
valorando os eixos 
profissional e 
pessoal primando 
pela ajuda à 
organização das 
rotinas do aluno,  
para que se possa 
angariar frutos 
notáveis  em suas 
atividades de 
Ensino.  
 

Diretoria Acadêmica deve 
reunir os coordenadores de 
curso e professores 
envolvidos nessas disciplinas 
para realizar a revisão 
sugerida. 
Coordenadores de Curso 
devem implantar as 
sugestões em seus cursos, e 
monitorar a implantação da 
nova prosposta a partir do 
periodo letivo 2020-1, 
visando apoiar os alunos na 
organização de suas rotinas 
de estudo para supercar as 
dificuldades de 
aprendizagem. 

agosto 2019 a 
dezembro de  
2019 

Políticas de 
Gestão 

Promover a 
eleição de líderes 
representantes do 
seus respectivos 
semestres para 
com eles também 
auxiliar no 
protagonismo do 
restante da turma. 

Diretoria Acadêmica deve 
realizar as orientações aos 
coordenadores de curso, de 
como proceder as eleições 
dos representantes de turma. 
Coordenadores devem 
informar via e-mail à Diretoria 
Acadêmica o nome dos 
representantes das turmas / 
curso. 

agosto 2019   

Infraestrutura  Apresentar os 
setores  da IES 
com o fito de haver 
confluência 
tecnológica e 
pedagógica entre 
os setores, 

Apresentar os setores 
institucionais e suas 
finalidades aos acadêmicos e 
professores, via visita in loco. 
 
Organizar ações de  
esclarecimento das funções 

agosto e 
setembro  
2019 
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priorizando o 
atendimento 
explicativo de cada 
funcionalidade aos 
acadêmicos e 
professores.  

de cada setor  institucional, 
visando melhorar a relação 
dos acadê-micos e 
professores, com os serviços 
prestados pela IES.  

Infraestrutura Ampliar a  cantina 
para atender aos 
acadêmicos, 
funcionários e 
professores da 
Instituição. 

Ampliar e/ou construir uma 
cantina maior, para melhor 
atender a comunidade 
interna do INSTED. 

agosto a 
dezembro 
2019 

Infraestrutura   Ampliar o 
Laboratório  

  de Informática com  
  aquisição de mais   
  computadores. 

 

Adquirir máquinas e 
adicionais necessários para 
implantação de mais 
computadores, para uso dos 
alunos, no Laboratório de 
Informática. 

novembro de 
2019  a  abril 
2020. 

 

Os resultados dessa primeira Autoavaliação foram muito satisfatórios, tendo os 

insumos demonstrado que os acadêmicos estão satisfeitos com a estrutura 

institucional, com a organização didático-pedagógica e com os professores, cabendo 

alguns ajustes para melhorar os nossos serviços e resultados. 

A CPA orientou, e os Coordenadores de Curso, Colegiados de Curso e Gestores 

setoriais, elaboraram o Plano de Melhorias 2019. Destacamos que a adesão plena 

do segmento docente foi importante para conhecermos o perfil dos acadêmicos 

ingressantes na Instituição, favorecendo insumos que possibilitaram o 

desenvolvimento de programas e projetos alinhados a realidade dos acadêmicos. Os 

dados completos dos resultados, foram gerados por curso, analisados pela CPA, e 

entregues a Direção Geral e Gestores da Instituição, que procederá a análise dos 

mesmos, e após concluido apresentará as demais esferas administrativas e 

pedagógicas da Faculdade, para subsidiar os coordenadores e professores na 

atualização dos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs) e na atualização ou 

elaboração dos Planos de Ensino e Planejamento das aulas. 

As metas previstas no Plano de Melhorias Autoavaliação 2019 foram 100% 

atendidas, conforme pode se comprovar nos documentos arquivados na CPA, em 

visita in loco na Instituição. 
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Dando continuidade ao processo de Autoavaliação interna a que se propõe a CPA, no 

Relatório Parcial 2 foram apresentados os resultados da Autoavaliação 2020, que 

teve a participação do segmento Docente e do segmento Discente, bem como o 

cronograma com a previsão dos períodos em que cada ação ocorreu, a fim de que 

fosse possível redefinir práticas e políticas da Instituição. Esse processo conduz a 

CPA da Faculdade INSTED (à época denominada INSTED) na busca de uma 

Educação Superior que promova a efetividade de sua Missão e Visão. A CPA 

compreende que este documento é uma ferramenta para contribuir com melhores 

escolhas, (re)orientando o processo de formação da sua comunidade acadêmica.  

A seguir apresentamos a análise dos insumos (dados gerais da avaliação institucional) 

escolhidos pela CPA, Coordenadores de Curso e Gestores setoriais, referentes a 

Autoavaliação 2020, para compor os indicadores do Plano de Melhorias da 

Autoavaliação 2020. 

Na Autoavaliação do segmento Docente 2020 tivemos dos 32 (trinta e dois) 

professores que compunham o quadro docente, 26 (vinte e seis) realizando a 

Autoavaliação 2020, o que representa 81% de participação desse segmento. Os 

resultados obtidos nos indicadores avaliados demostraram em maioria absoluta alta 

satisfação com a Instituição na relação dos segmentos avaliados pelos professores, 

não aparecendo, portanto, fragilidades à serem corrigidas, portanto a CPA entendeu 

não ser necessário gerar Plano de Melhorias Autoavaliação 2020 para o segmento 

Docente. 

Na Autoavaliação do segmento Discente 2020, dos 152 discentes matriculados 

tivemos 145 participando da Autoavaliação, o que representa 95% deste segmento. 

Apresentamos a seguir as potencialidades e fragilidades destacadas pela CPA, 

considerando os dados gerais da Instituição, que foram analisados no âmbito de cada 

curso para a elaboração do Plano de Melhorias 2020: 
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Percebe-se aqui elevada satisfação dos discentes para com os docentes. 

 

  

Nota-se grande parte dos nossos acadêmicos com ótima interação no AVA. 
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Percebe-se após um ano de IES notável facilidade de se trabalha em grupo 

considerando, sobremaneira, o contexto pandêmico em que estavam. 

 

 

 

Nossas práticas metodológicas sendo vislumbradas com elevada aprovação. 
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Bastante inseridos no processo percebemos excelente aprovação no cerne 

avaliativo. 

 

 

 

Percebe-se aqui uma melhora considerável com as práticas  aplicadas no Plano de 

Melhorias 2019. 
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Percebe-se aqui excelente avaliação dos funcionários dos demais segmentos, o que 

é fruto das ações do Plano de Melhorias 2019. 

 

 

 

Percebe-se no gráfico boa participação dos acadêmicos nos eventos institucionais. 
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Percebe-se aqui elevada satisfação dos acadêmicos nos eventos da IES, que foram 

adaptados na pandemia, mas que continuaram ocorrendo via ferramentas 

tecnológicas. 

 

Embora a Instituição tenha investida na busca de várias formas de melhoria da 

interação entre o acadêmicos, na transmissão das aulas e dos eventos, e isso está 

comprovado nos insumos da Autoavaliação 2020, onde há o registro da satisfação 

dos alunos em relação a IES e aos cursos, os coordenadores e gestores setoriais 

entenderam como ponto comum de fragilidade percebido entre os curso e que 

necessitam de melhoria a indicação da estrutura da instituição. 

 



  

58 
 

 

 

Nota-se um declínio avaliativo neste setor em relação ao ano anterior, pois nesse 

período os acadêmicos não frequentavam a IES em decorrência da Pandemia do 

Coronavírus. A interpretação desse resultado foi relacionada a forma de comunicação 

das aulas e eventos nesse período. 

 

Em 2020 a Faculdade INSTED acompanhou por  meio  das  avaliações  da  CPA,  o 

processo  de  aprendizagem  dos  estudantes devido à Pandemia de COVID-19. 

O   Plano  de  Ação 2020 da CPA   descreveu a  proposta de trabalho, que se cons-  

tituiu  em documento que contempla o  planejamento e a  execução das atividades  

da CPA, em relação à autoavaliação institucional.  

Considerando que a CPA  se constitui  em  um  dos  instrumentos  para contribuir  com  

a  melhoria  na qualidade do ensino desta IES, se norteia pelos seguintes princípios: 

▪ Autonomia em relação aos órgãos de gestão acadêmica; 

▪ Representatividade e participação efetiva de todos os segmentos da 

comunidade acadêmica e da sociedade civil organizada; 

▪ Fidedignidade das informações coletadas no processo avaliativo; 

▪ Respeito e valorização dos sujeitos e dos órgãos constituintes da 

Faculdade INSTED; 

▪ Respeito à liberdade de expressão, de pensamento e de crítica; 
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▪ Compromisso com a melhoria da qualidade da educação; 

▪ Difusão de valores éticos e de liberdade e igualdade; e 

▪ Pluralidade cultural e democrática. 

A CPA elaborou uma sequência de autoavaliação para acompanhar esse ano de 

pandemia, e os resultados da Autoavaliação do segmento Discente 2020 

demonstram, na sequência de avaliações  indicadas a seguir, o monitoramento da 

aprendizagem remota e também trouxe questões administrativas relevantes, a fim de 

aproximar o estudante dos processos pedagógicos e administrativos, no contexto da 

Pandemia pelo COVID-19.  

Todas as avaliações foram realizadas com o Google Forms e todos os arquivos com 

as respostas dos estudantes estão arquivados na Instituição com livre consulta e à 

disposição de todos e todas. 

 

Pesquisa CPA – 20/03/2020:  Essa avaliação teve o objetivo de acompanhar o 

aprendizado dos estudantes que devido à situação mundial (COVID-19), 

necessitavam acontecer exclusivamente remoto. O objetivo foi melhorar, cada vez 

mais, o contato entre o estudante e a Faculdade INSTED, e  os resultados foram bem 

relevantes, possibilitando que passassemos esse primeiro ano da pandemia 

apoiando, conseguindo estabelecer contato e vínculo com os nossos acadêmicos. 

 

Pesquisa CPA - 27/04/2020: Essa pesquisa teve como objetivo acompanhar o 

aprendizado, devido à situação mundial (COVID-19), e necessitava acontecer 

exclusivamente de maneira remota. Dessa forma tentamos com isso melhorar, cada 

vez mais, o contato e verificar a Aprendizagem, e tivemos bons resultados nessa 

condução do processo de ensino e Aprendizagem, nessa fase inicial da pandemia, 

mas os alunos registram preocupação com o avanço da COVID-1. 

 

Pesquisa CPA - 05/06/2020:  Comprometidos com a verificação de um serviço 

educacional de excelência, quisemos ouvir a opinião dos estudantes, que sempre foi 

de fundamental importância para nós. O objetivo foi fazermos um levantamento da 

percepção dos estudantes, por meio de uma pesquisa que visou avaliarmos os 
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trabalhos que estão sendo realizados nesse período de pandemia, tanto 

administrativa quanto pedagogicamente. O resultado dessa pesquisa também foi 

considerado satisfatório. 

 

Pesquisa CPA – Período de agosto a novembro: Essa pesquisa, de forma 

particular, verificou o desempenho docente na percepção dos estudantes, um a um, 

curso a curso. Todos os cursos, todos os professores e todos os semestres foram 

avaliados. Os coordenadores tomaram contato com todas as respostas e a Direção 

Geral e Acadêmica fizeram um trabalho de orientação para que as medidas 

pedagógicas fossem tomadas para potencializar performances positivas e melhorar 

as negativas, segundo a visão dos estudantes. Os resultados apresentados foram 

discutidos no sentido de entendermos as melhores práticas e metodologias 

vivenciadas, de modo a subsidiar os professores e disciplinas que necessitaram de  

apoio e revisão  em suas práticas remotas. 

 

Plano de Melhorias Autoavaliação 2020 

 

Eixos 
 

Metas Estratégias  Período de 
execução 

Políticas de 
Gestão 

Capacitar os 
funcionários técnico-
administrativos para 
melhoria dos serviços 
prestados aos 
acadêmicos e 
professores. 

Realizar treinamento dos 
funcionários técnico-admi-
nistrativos apresentando e 
implementando o uso devido 
dos recursos de 
comunicação e tecnológicos 
disponíveis para orientar aos 
acadêmicos e professores. 
 

agosto 2020 a 
junho 2021 

Políticas de 
Gestão 

 
 
 

Sistematizar os 
nossos setores para 
usarem as 
ferramentas 
disponíveis para 
socialização como o 
AVA, site, Fale 
Conosco, Ouvidoria, 
grupos de WatshApp 
etc para a  ressocia-

Trabalhar com palestras e 
instruções por meio de 
manuais, de como cuidar da 
saúde, a prevenção da 
saúde pública e a eficácia da 
ciência nesse momento, em 
detrimento das condicionais 
de governo  
 
Manter o antedimento entre 

agosto 2020 a 
junho 2021 
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lização entre os seg-
mentos do INSTED. 

todos os segmentos do 
INSTED usando as 
ferramentas tecnológicas e 
de comunicação disponí-
veis. 
  

Infraestrutura Fortalecer os 
sistemas tecnológicos 
criando aplicativos 
para informações e 
aproveitamento do 
AVA bem como 
ampliar debates e 
práticas sobre a 
educação remota. 
 

Reverter verbas da IES 
designadas ao asseio, por 
exemplo, para maior suporte 
dos nossos acadêmicos, ora 
no viés, pedagógico, ora 
psicológico ou financeiro. 
 

agosto a 
dezembro 
2020 

Infraestrutura Implementar as 
ferramentas e recur-
sos tecnológicos de 
interação professor- 
aluno. 

Potencializar a internet e 
rede de acesso dos 
professores e alunos ao 
Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA). 
 

agosto  a 
dezembro 
2020 

Políticas 
Acadêmicas 

Capacitar profes-
sores para melhoria 
do uso do AVA e 
elaboração de aulas 
no modelo remoto. 

Capacitar os professores 
para  o uso das ferramentas 
tecnológicas disponíveis 
para elaboração / interação 
das aulas remotas. 
 

agosto 2020 a 
junho 2021 

Desenvolvi-
mento 
Institucional 

Ampliar a oferta de 
cursos de graduação 
e pós-graduação na 
modalidade a distân-
cia.  
 

Elaborar ações de divulga-
ção e  conscientização do 
mercado de trabalho no 
contexto pandêmico. 
 
Investir em ferramentas 
pedagógicas que favoreçam 
metodologias ativas, para 
implementação da oferta de 
cursos na modalidade a 
distância. 
 

outubro 2020 a 
junho 2021 

 

Os  resultados da Autoavaliação 2020  apresentaram a forma como professores e 

alunos enfrentaram a nova realidade gerada pela Pandemia do COVID-19, e que 

ambos os segmentos estão se empenhando em entender e transformar essa 

realidade, construindo e reconstruindo a interação e novas práticas metodológicas. 
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Os dados completos dos resultados estão arquivados na CPA da Instituição, bem 

como os gerados por curso, que foram entregues pela CPA a Direção Geral e 

Coordenadores de Curso, para subsidiar os coordenadores e professores na 

atualização dos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs), dos Planos de Ensino,  

Planejamento das Aulas, bem como na elaboração do Plano de Melhorias 2020 do 

Curso.  

Os Planos de Melhoria 2020 foram elaborados por curso, sob orientação da CPA, 

que subsidiou os Colegiados de Curso e Núcleos Docentes Estruturantes da 

Instituição, com objetivo de atender as necessidades detectadas em cada curso. 

As metas previstas nos Plano de Melhorias 2020 foram 100% realizadas conforme 

planejado, e se pode comprovar nos documentos arquivados na CPA, em visita in loco 

na Instituição. 

Na Autoavaliação da Faculdade INSTED 2021, a CPA debruçou-se em acompanhar 

o nível de satisfação e de clima organizacional entre os Docentes e colaboradores 

Técnico-administrativos, procedendo aos ajustes necessários a prática do ensino 

remoto, devido à Pandemia de COVID-19, e o envolvimento de todos os segmentos 

institucionais nesse período.  

Na Autoavaliação do segmento Docente 2021  tivemos dos 46 (quarenta e seis) 

professores deste segmento, que compunha o quadro da Instituição, 37 (trinta e sete) 

aderindo ao processo, o que representa 80% de participação.  

Na Autoavaliação  do segmento Técnico-Administrativo 2021 tivemos 100% de 

participação, ou seja, todos os 11 (onze) funcionários aderiram ao processo.   

A CPA compreende que os relatórios anuais são ferramentas para contribuir com 

melhores escolhas, (re)orientando o processo de formação da sua comunidade 

acadêmica, e, no que tange aos resultados, todos os registros encontram-se à 

disposição na Instituição para livre consulta. 

Apresentamos a seguir as potencialidades e fragilidades destacadas pela CPA, a 

partir da análise dos insumos, institucionalmente e por curso, que subsidiaram a 

elaboração do Plano de Melhorias 2021. 
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A análise dos insumos da Autoavaliação do segmento Docente demonstra que a 

maioria absoluta das opções foram pelos itens 4 e 5, que representam a percepção 

de nível de satisfação “bom” e “ótimo”. 

Na Autoavaliação do segmento Técnico-Administrativo, no primeiro bloco da 

pesquisa levantou-se a Caraterização Social, Educacional e de Relacionamento, que 

resultou no seguinte perfil: 

O segmento Técnico-Administrativo da Faculdade INSTED em 2021 é composto em 

67% por colaboradoras do sexo feminino,  sendo 42% com idade entre 25 a 35 anos, 

das quais 50% com estado civil de casada,  50% declarou-se com cor branca, 42% 

possuem ensino superior de graduação, e no quesito Relacionamento, indicaram que 

tem contato frequente referente a 58% dos alunos, 50% dos professores, 50% com 

outros públicos, e de 83% entre os demais colaboradores técnico-administrativos. 

Analisando os insumos das demais dimensões avaliadas pelo segmento Técnico-

Administrativo, percebe-se que a maioria absoluta dos registros indicam a opção 

pelos itens 4 e 5, que representam a percepção de nível de satisfação “bom” e “ótimo”. 

A seguir apresentamos a análise dos insumos escolhidos pela CPA (percepção 

institucional), que subsidiaram os indicadores para a elaboração dos Planos de 

Melhorias 2021, respeitadas as particularidades de cada segmento: 

 

Na Autoavaliação 2021 do segmento Docente temos como potencialidades, os 

indicadores apresentados a seguir: 
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É evidente a alta avaliação em relação a atualização e cumprimento dos conteúdos 

propostos no Plano de Ensino, e isso reflete positivamente na qualidade do ensino. 

 

 

 

Os professores aderem a organização  prévia da sala de aula invertida, metodologia 

ativa muito utilizada nos cursos do INSTED. 

 

 

Outro ponto de destaque na análise dos insumos foi a relação docente-discente, 

fator que favorece muito o aprendizado dos alunos. 
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Reforçando a utilização por metodologias ativas no INSTED, opção da Instituição em 

todos os seus cursos, esse resultado representa que a adesão as mesmas, reflete 

positivamente nos resultados. 

 

A análise dos insumos da Autoavaliação 2021 do segmento Docente, destacou 

como fragilidades os seguintes pontos: 

 

 

Os participantes, embora aparentemente entendam a efetivação dessa atividade, 

demonstram que podemos melhorar o desenvolvimento de ações de interação social. 
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Espaço Livre: 

 

● O trabalho remoto em razão da pandemia impede que algumas respostas sejam 

mais consistentes 

● Considero que o prédio, como um todo, contempla aos usuários (docentes, 

discentes, equipe técnica etc) com luminosidade, ergonomia, limpeza de modo 

satisfatório. 

● Devo observar que me abstive de responder rigorosamente as questões do item 

II.b., uma vez que não tive a oportunidade de dar aulas presenciais. 

● Estamos em aulas em home office, mas tive oportunidade de conhecer as 

instalações da faculdade, antes desta avaliação. 

 

Esse item embora apresente  resultados satisfatórios demonstra que é possível 

melhorar esses ambientes. 
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Os professores apontam a necessidade de motivação dos alunos para os estudos 

diários, esse indicador reflete as adequações de rotina que os mesmos estão 

tentando construir durante a COVID-19. 

 

 

 

Os professores apontam que o tempo de dedicação dos alunos aos estudos precisa 

ser melhorado. Esse indicador reflete as adequações de rotina que os mesmos estão 

tentando construir durante a pandemia da COVID-19. 

 

A seguir apresentaremos os resultados referentes a Autoavaliação do segmento 

Técnico-Administrativo 2021, em relação aos quais foram considerados 
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potencialidades: 

‘ 

 

 

A maioria absoluta dos funcionários Técnico-Administrativos do INSTED percebe-se 

com excelente relacionamento  com os colaboradores de seu setor. 

 

 

 

A maioria absoluta dos funcionários Técnico-Administrativos do INSTED percebe-se 

com excelente relacionamento  com os demais colabores de outros  setores da IES. 
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A maioria  dos funcionários Técnico-Administrativos do INSTED entende  que a 

Instituição é reconhecida junto a Comunidade Acadêmica. 

 

 

 

A maioria  dos funcionários Técnico-Administrativos do INSTED afirmam conhecer 

as expectativas da IES em relação do futuro. 
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A maioria  dos funcionários Técnico-Administrativos do INSTED entende que sua 

chefia se importa com eles como pessoa   (bom relacionamento). 

 

 

 

Percebemos que boa parte dos funcionários Técnico-Administrativos do INSTED 

percebe que a Instituição o faz sentir-se importante com o trablaho que realizada. 

 

A análise dos insumos da Autoavaliação do segmento Técnico-Administrativo 

2021, destaca como fragilidades os seguintes pontos: 
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Percebemos que parte dos funcionários Técnico-Administrativos do INSTED não 

está motivada com o trabalho que realiza. 

 

 

É possivel detectar que parte dos funcionários Técnico-Administrativos do INSTED 

apresentam limitação em suas competências e habilidades para atuar na resolução 

das situações problema que ocorrem no cotidiano do trabalho. 
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É possivel detectar que metade dos funcionários Técnico-Administrativos do INSTED 

apresentam limitação de conhecimento em relação a ação de outros setores e das 

atividades e atualizações que ocorrem na Instituição. 

 

 

 

É possivel detectar que a maioria dos funcionários Técnico-Administrativos do 

INSTED entende que a Instituição é reconhecida junto à Comunidade externa. 
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É possivel detectar que metade dos funcionários Técnico-Administrativos do INSTED 

entende que a Insituição não presta um serviço adequado de apoio ao colaborador. 

 

 

 

 

Percemos que quase metade dos funcionários Técnico-Administrativos do INSTED 

entende que a Insituição não realiza eventos e ações de responsabilidade social. 
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A maioria dos funcionários Técnico-Administrativos do INSTED  desconhece  o PDI- 

Plano de Desenvolvimento Institucional do INSTED. 

 

Plano de Melhorias 2021 

 

A análise dos resultados gerais da Autoavaliação dos segmentos Docente e  dos 

funcionários Técnico-Administrativos 2021 destaca que as potencialidades ainda 

se configuram como opção de destaque na maioria dos resultados, o que demonstra 

a alta satisfação dos colaboradores dos segmentos avaliados com a Instituição e 

com os cursos. 

As fragilidades detectadas em cada segmento subsidiaram a elaboração dos Planos 

de Melhoria 2021. 

 

Eixos 
 

Meta Estratégias  Período de 
execução 

Planejamento e 
Avaliação 
Institucional 

Potencializar o Ensino 
síncrono, o AVA e 
outras ferramentas 
tecnológicas e  
setores, para 
ampliação de cursos 
na modalidade EaD. 

Implantar novas 
ferramentas de 
ensino na 
modalidade a 
distância. 
 
Treinar os 
professores para 
uso dos recursos 

agosto 2021 a 
junho 2022 
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tecnológicos 
disponíveis (AVA, 
SAGAH etc) 
 

Desenvolvimento 
Institucional 

Ampliar a oferta de 
cursos na modalidade 
de educação a 
distância. 

Realizar pesquisa 
de mercado para 
levantar os cursos a 
serem oferecidos 
na modalidade a 
distância.  
 
Divulgar 
amplamente os 
novos cursos da 
EaD. 
 

agosto 2021 a 
junho 2022 

Políticas 
Acadêmicas 

Planejar a 
Autoavaliação   
Institucional para 
todos os segmentos 
da Faculdade INSTED 
em 2022. 

 

Estudar e elaborar 
os instrumentos de 
autoa-valiação para 
aplicar em todos os 
segmentos 
institucionais em 
2022. 

agosto 2021 a 
fevereiro 2022 

Incentivar os acadêmi-
cos para organização 
de suas rotinas, 
contem-plando os 
estudos diários e / ou 
semanais. 

Os professores 
devem no decorrer 
das aulas orientar 
os alunos sobre 
como estabelecer 
uma rotina semanal 
que contemple 
horas para  estudar. 
 
Disponibilizar no site 
da IES, para acesso 
dos alunos, dicas de 
como organizar sua 
rotina semanal, e 
dicas de como 
otimizar os estudos. 

 

Políticas de 
Gestão 

Preparar a Instituição 
para  o retorno dos 
alunos e professores, 
respeitando as 
orienta-ções 
sanitárias e pre-
zando pela segurança 
de todos. 

Fazer campanha de 
orientação para o 
retorno das 
atividades presen-
ciais. 
 
Instalar na entrada 
da IES um aferidor 

janeiro 2022 a 
junho 2022 
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de tempera-tura. 
 
Exigir o uso de 
máscaras e 
abundante utilização 
do álcool em gel. 

 
 

Realizar 
planejamento de ação 
de acolhida aos 
funcionários técnico 
administrativos, 
profes-sores e 
alunos. 

Organizar ações de 
acolhimento no 
retorno das 
atividades presen-
ciais para todos os 
segmentos da IES. 

 
  Planejar dinâmicas 

para melhoria da 
satisfação pessoal 
no trabalho (retorno 
setorial das equipes 
as atividades 
presenciais). 
 

agosto 2021 a 
janeiro 2022 

Organizar reuniões 
da administração 
superior com  o 
segmento técnico 
administrativo para 
interação dos setores 
administrativos e 
partilha das ações 
institucionais. 
 

Motivar os 
colaboradores para 
o entendimento de 
sua função no 
complexo 
institucional e da 
importância de cada 
um e sua função 
para a IES. 
 
Treinar os 
colaboradores para 
que cada setor  
desempenhem 
melhor as suas 
atribuições, e 
estimular que 
compartilhem do 
trabalho realizado, 
aos outros setores 
institucionais. 
 
Apresentar o PDI 
aos colaboradores 

agosto 2021 a 
julho 2022 
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técnico 
administrativos, e 
inseri-los no 
contexto de 
execução desse 
Planejamento 
institucional. 

Infraestrutura   Reforçar a segurança 
na entrada e no 
entorno da  
Instituição, no turno 
noturno. 
 

  Estudar a 
viabilidade de 
reforço da 
segurança na 
entrada e no 
entorno da 
Instituição, no turno 
noturno. 
 

janeiro a junho 
2022 

Ampliar o número de 
cantinas na IES, para 
atender melhor a 
comunidade 
institucional. 
 

Levantar as 
alternativas viáveis 
para ampliação do 
número de cantinas 
na IES. 
 
Implantar nova 
cantina ou 
equivalente a partir 
de 2022. 
 

agosto 2021 a 
janeiro 2022 

Ampliar a sala de 
professores. 

Verificar espaço 
físico mais amplo 
para acolher os 
professores no 
horário de entrada e 
de intervalo das 
aulas. 
 

agosto 2021 a 
janeiro 2022 

 
 
As metas previstas nos Planos de Melhorias 2021 foram 100% realizadas, conforme 

pode ser comprovado nos documentos arquivados na CPA. 

Para a Autoavaliação 2022, a CPA procedeu os encaminhamentos cabíveis em 

reuniões, optou-se pela participação do segmento discentes neste período, o 

instrumento de avaliação foi ajustado e a partícipação dos alunos será de 31/08 a 

02/09/2022. Os membros da CPA farão o processo de sensibiização visitando todas 

as salas de aulas e convidando os alunos para participarem do processo, destacando 
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a importância da adesão dos mesmos e de obtermos resultados expressivos que em 

muito contribuirão para a elaboração dos Planos de Melhoria de cada Curso. Serão 

confeccionados banners, enviado SMS, postado informações no site da Instituição 

sobre o período da Autoavaliação 2022. 

 

1.3.1 Instalações para a CPA 

 

A Faculdade INSTED entende que a Comissão Própria de Avaliação é um órgão de 

excepcional importância,  responsável pela Autoavaliação Institucional da Faculdade 

INSTED. E conforme preconiza o Ministério da Educação: 

Nos termos do artigo 11 da Lei nº 10.861/2004, a qual 
institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 
Superior (Sinaes), toda instituição concernente ao 
nível educacional em pauta, pública ou privada, 
constituirá Comissão Permanente de Avaliação 
(CPA), com as atribuições de conduzir os processos 
de avaliação internos da instituição, bem como de 
sistematizar e prestar as informações solicitadas pelo 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Aquela 
obedecerá às seguintes diretrizes: 
[...] 
II - atuação autônoma em relação a conselhos e 
demais órgãos colegiados existentes na instituição de 
educação superior. 

 

Nesse sentido e de acordo com o item II supracitado, a Faculdade INSTED tem como 

objetivo proporcionar estrutura física adequada para o trabalho autônomo e 

independente da CPA. Dessa forma faz parte desta estrutura uma sala exclusiva com  

iluminação, acústica, ventilação, limpeza, conservação, acessibilidade e comodidade, 

para os membros da CPA. 

O propósito da Faculdade INSTED é proporcionar condições de trabalho com 

independência, autonomia e sigilo, características que o trabalho requer. 

A meta desde o primeiro ano de atuação da CPA foi ampliar e melhorar as condições 

de trabalho dos membros da Comissão para agilizar as atividades. 

Com isso, acredita poder proporcionar à CPA uma atuação efetiva e com condições 
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para o desenvolvimento da sua avaliação interna, pautada nos valores e objetivos 

institucionais. O espaço físico é importante e facilita as atividades orientadas por 

planejamentos feitos em reuniões desenvolvidas a partir do seu calendário 

acadêmico, sempre com a reflexão voltada para o processo de avaliação interna, bem 

como a aplicação dos questionários e dos relatórios produzidos a partir dos mesmos. 

 

1.3.2 Processo de autoavaliação institucional e participação da comunidade 

acadêmica  

 

A Faculdade INSTED iniciou seu processo de Autoavaliação, pautado nas políticas 

educacionais, na gestão acadêmica, no busca de alcançar as metas propostas e 

corrigir seus rumos, se necessário, investindo na proposta de oferecer a excelência 

no Ensino e nos demais segmentos de Atuação da IES. Orienta-se a Autoavaliação 

pela missão institucional, o PDI, e o PPI, articulando-se com os PPCs dos cursos no 

sentido de abranger toda a realidade institucional, considerando a relação da 

instituição com a comunidade interna e com a sociedade, as políticas de ensino, 

iniciação científica e extensão, responsabilidade social e a gestão acadêmica e 

administrativa.  

O projeto de Autoavaliação da Faculdade INSTED é desenvolvido em consonância 

com o disposto na Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, que instituiu o SINAES e na 

Portaria MEC nº 2.051/2004, que regulamenta os procedimentos de avaliação do 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), instituído na Lei no 

10.861, de 14 de abril de 2004, com o objetivo de identificar o perfil institucional, as 

políticas para o ensino, pesquisa / iniciação científica, extensão, responsabilidade 

social considerando as diferentes dimensões  institucionais: − missão e PDI; − política 

para o ensino, a pesquisa e a Pós-Graduação; − política para a extensão e 

responsabilidade social da Instituição; − política de pessoal, de carreiras do corpo 

docente e corpo técnico-administrativo, seu aperfeiçoamento profissional e suas 

condições de trabalho; − comunicação com a sociedade; − organização e gestão da 

Instituição; − infraestrutura física; − planejamento e avaliação dos processos, 
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resultados e eficácia da autoavaliação institucional; − política de atendimento a 

estudantes e egressos; e − sustentabilidade financeira da IES. 

 

1.3.3 Metodologia, Análise e divulgação dos Resultados e Relatórios de 

Autoavaliação  

 

Como procedimento metodológico adotou-se a pesquisa com entrevistas mediante 

questionários com perguntas fechadas e abertas, buscando atender os objetivos 

propostos e possibilitar a ação/reflexão/ação, no sentido promover as transformações 

necessárias, envolvendo professores, alunos, gestores e funcionários e assim 

identificar a percepção dos agentes institucionais quanto as potencialidades e as 

fragilidades da Instituição.  

Após a coleta e tabulação dos dados, é feita análise quantitativa/qualitativa pela CPA 

e elaborados os relatórios. A Faculdade INSTED em atendimento aos princípios do 

SINAES, realiza uma avaliação democrática e participativa, pautada nas orientações 

estabelecidas pelo SINAES, proposta a partir de 5 (cinco) eixos que contemplam as 

10 dimensões e apontam indicadores para cada objeto de análise.  

A CPA elabora o relatório de desempenho por segmento, e o individual dos docentes, 

apresenta à Diretoria Geral, e na sequência se reune com os demais segmentos para 

entregar os insumos levantados, no início do semestre letivo subsequente a aplicação 

da Autoavaliação. 

Ao docente, individualmente, é entregue o seu resultado, em trabalho conjunto entre 

a CPA e os Coordenadores de Curso, com o objetivo de discutir o resultado obtido e 

perceber estratégias que possam contribuir para o seu melhor desempenho.  

A CPA apresenta o resultado em reunião com o segmento técnico-administrativo, e 

incumbe os gestores de refletir com suas equipes esses insumos e gerar o Plano de 

Melhorias. 

Após essa fase a CPA reúne-se com a Direção Geral e Direção Acadêmica, apresenta 

os Planos de Melhoria, para apreciação e aprovação, visando garantir a melhoria da 

qualidade do ensino pelas ações implementadas pela Direção, Coordenadores de 

Curso, e Gestores setoriais da Faculdade INSTED.  
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1.3.4 Divulgação dos resultados  

 

A fim de permitir o acompanhamento do processo de autoavaliação por membros da 

comunidade acadêmica, a CPA e as Diretorias da Faculdade INSTED, divulgam entre 

os segmentos da IES seus resultados e os Planos de Melhoria previstos para cada 

período letivo.  

Os resultados da Autoavaliação Institucional são utilizados como subsídios para a 

concepção das políticas, medidas e ações que devem ser incorporadas ao PDI, PPI e 

PPCs em busca do alcance de novos patamares de qualidade no ensino, na 

aprendizagem, na iniciação científica, na extensão e na gestão objetivando as práticas 

exitosas de aprendizagem.  

A Autoavaliação Institucional, propiciando a identificação e a análise das realizações 

efetivadas pelos diferentes setores da IES, constitui um valioso feedback ao processo 

de planejamento da gestão acadêmica e administrativa.  

As informações relativas aos resultados alcançados, às potencialidades e às 

dificuldades são analisadas, consolidadas por nível de gestão e comunicadas a todos 

os responsáveis.  

 

1.3.5 Ações Inovadoras advindas dos Resultados da Autoavaliação  

 

A CPA da Faculdade INSTED teve limitações em seu processo de implantação de 

melhorias em detrimento do período de isolamento vivenciado na pandemia do 

COVID-19, tendo em vista que a IES iniciou as atividades presenciais em 2019, e na 

sequência dos anos de 2020-2021, teve que se adaptar ao ensino remoto, e proceder 

aos ajustes necessários ao seu processo de Ensino. 

Os resultados obtidos non ciclo avaliativo 2019-2021 subsidia os coordenadores e 

professores na atualização dos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs) e na 

atualização ou elaboração dos Planos de ensino e Planejamento das aulas. 

Foram anos de reinvenção e muita criatividade para adaptação a situação vivida, mas 

permaneceu a busca de ações que favoreçam o avançado da qualidade dos cursos 

de Graduação da IES.  



  

82 
 

A Instituição iniciou sua participação no ENADE - Exame Nacional de Desempenho 

dos Estudantes no ciclo de 2021, procedendo a inscrição dos alunos de acordo com 

a legislação em vigor, increvendo os alunos ingressantes e concluintes do Curso 

Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, e os alunos 

ingressantes no curso de Pedagogia (o curso não possuia turmas de concluintes – a 

primeira turmas de formandos encerra o curso em dezembro de 2022). No Enade 

2022 participará com a inscrição como ingressantes dos alunos dos cursos na 

modalidade presencial  de Administração, Direito, Ciências Contábeis, Psicologia e na 

modalidade a distância CST Recursos Humanos, CST Políticas Públicas e CST 

Gestão Comercial. A inscrição de alunos concluintes ocorreu no cursos de 

Administração e de Ciências Contábeis. 

 

1.3.6 Formas de Utilização dos Resultados das Autoavaliações  

 

Os resultados da Autoavaliação são apresentados aos cursos e setores da Faculdade 

INSTED (relatórios), para que os Planos de Melhoria sejam elaborados, aplicados e 

os déficits detectados sejam resolvidos. 

Os Planos de Melhoria elaborados para o período de 2019 (execução até junho de 

2020) e 2020  (execução até junho de 201) foram plenamente concluídos, e 

contribuiram para a melhoria das condições de oferta do Ensino da Faculdade 

INSTED. O Plano de Melhorias 2021 está em andamento até junho de 2022. 

A revisão e atualização dos dados deste PDI 2022-2026 foi realizada pela CPA atual, 

em junho de 2022, onde passou a vigorar a alteração da nomenclatura da Mantida 

para “Faculdade INSTED”, houve aprovação do novo Regimento Interno 2022, e 

ajuste nos documentos que se fizeram necessários. 

A composição da CPA que atualizou este PDI 2022-2026 a partir de março de 2022, 

foi nomeada pela Portaria 005/CONSUP/2022, de 11/03/2022, e possui os seguintes 

membros:  
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Presidente  Profª Dr.  Fábio Pereira do Vale Machado 

Representante da Sociedade Civil Profª Ma. Eugênia Aparecida dos Santos  

Representante Docente presencial Profª Ma. Edilene  Aparecida Veneruchi  de 

Campos 

Representante Docente EaD Profª Ma. Ana Cláudia de Oliveira Pedro Andrêo 

Representante Corpo Técnico-

Administrativo 

Evandro Ricardo Zin    

 

Representante do Corpo Discente Aline Kazumi Kubota Arakaki 
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2. DESENVOLVIMENTO DA  IES 

 

2.1 INSERÇÃO REGIONAL  

 
A Faculdade INSTED está localizado no município de Campo Grande, capital do 

Estado de Mato Grosso do Sul, situado na região Centro-Oeste brasileira. 

O Estado de Mato Grosso do Sul constitui-se em uma estrutura político-administrativa 

ainda recente. Criado em 1977, teve seu primeiro governo instalado em janeiro de 

1979. Com uma área de 357.147.994 km², abrigando uma população estimada de 

2.839.188 habitantes (IBGE, 2021), situa-se na rota de mercados potenciais de toda 

a zona ocidental da América do Sul e costa do Pacífico. Faz fronteira com as 

Repúblicas do Paraguai e da Bolívia, e liga-se à Argentina pela bacia do Rio da Prata, 

onde tem acesso ao Oceano Atlântico.  

No contexto nacional, sua localização constitui, também, condição estratégica para 

seu desenvolvimento econômico, face à proximidade aos grandes centros 

consumidores e distribuidores do País. Essa localização confere-lhe excepcionais 

condições de exercer o papel de centro redistribuidor de insumos e produtos, oriundos 

dos grandes centros de produção, para o restante do Centro-Oeste e Norte do Brasil. 

Limitando-se a leste com Minas Gerais, São Paulo e Paraná, integra-se com estes 

estados por meio de sua malha rodoviária, apresentando, ainda, grande potencial 

hidroviário para essa integração, quer na bacia do Paraná ou do Paraguai.  

Ao norte, limita-se com os estados de Mato Grosso e Goiás, com os quais se articula 

através do tronco rodoviário Norte-Sul, representado pela BR-163, alternativa de saída 

para Cuiabá, Goiânia, Brasília, Porto Velho, Rio Branco e Manaus; a oeste faz fronteira 

com a Bolívia e o Paraguai e a leste, com Minas Gerais, São Paulo e Paraná.  

Na cidade de Corumbá inicia-se a interligação Brasil-Bolívia que é feita pela extensão 

– Ramal da Rede Ferroviária Federal até Santa Cruz de La Sierra. A ligação Brasil-

Paraguai se estabelece pela Rodovia BR-463, que dá acesso a Assunção, através de 

Ponta Porã. Ao Sul limita-se, mais uma vez, com o território paraguaio onde, em 

ambos os lados, registram-se vazios demográficos e econômicos, apesar do grande 

potencial da região. 
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Dados Socioeconômicos de Mato Grosso do Sul 

 

A partir da divisão do Estado de Mato Grosso, por meio da Lei Complementar nº 31, 

de 11 de outubro de 1977, criou-se o Estado de Mato Grosso do Sul (MS), tendo 

Campo Grande como sua capital. Sua instalação oficial ocorreu em 01 de janeiro de 

1979. 

O referido Estado tem uma longa área de fronteira com o Paraguai e com a Bolívia, 

significando que mais de 40% (quarenta por cento) de seu território está incluído na 

área de Faixa de Fronteira. Esta possui grandes centros produtores, consumidores e 

distribuidores e, devido à sua localização privilegiada, do ponto de vista econômico e 

geográfico, integra os corredores de exportação dos estados de São Paulo e Paraná. 

Suas relações internacionais se ampliam pela Bacia do Prata, que lhe dá acesso aos 

Oceanos Pacífico e Atlântico e, dali, naturalmente, aos grandes portos mundiais. 

Em termos geopolíticos, MS é constituído por 79 municípios, sendo que nos seis 

municípios mais importantes do estado (Campo Grande, Dourados, Corumbá, Três 

Lagoas, Ponta Porã e Aquidauana) concentra-se mais da metade da população e um 

terço em Campo Grande. Esses municípios formam as 9 (nove) regiões do estado: 

Região Sul Fronteira, Região de Campo Grande, Região do Pantanal, Região 

Sudoeste, Região Norte, Região do Bolsão, Região da Grande Dourados, Região 

Leste e Região do Cone Sul.  

A matriz econômica do Estado tem foco na agricultura e pecuária. Porém, o processo 

de industrialização expande-se com a instalação de usinas de álcool e açúcar, 

indústrias de celulose, como a Internacional Paper, fertilizantes e outras. De acordo 

com o IBGE-Cidades (2017) existem 99.434 empresas formais em MS, das quais 

70.255 do setor terciário, assim distribuídas: 38.331 do Comércio, 31.424 de Serviços 

e 500 da Administração Pública. Nessas empresas, trabalhavam 359.351 dos 523.207 

empregados formais registrados em todo estado (98.350 no comércio; 130.229 nos 

serviços e 130.731 na administração pública). 

Dados do IBGE apontam que o desempenho da produção de bens e serviços gerou 

em Mato Grosso do Sul um Produto Interno Bruto (PIB) em 2018 de R$ 106.969 mi, 

cuja composição foi a seguinte: 
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Apesar de a maior parte do território de MS estar ocupada com atividades 

agropecuárias, a participação do setor terciário é maior que a do setor primário, 

destacando-se as atividades de comércio, serviços e da administração pública. 

Outro componente relevante para a economia estadual é o turismo, em especial o 

ecológico, promovido no Pantanal e nas cidades de Bonito, Aquidauana, Jardim, Porto 

Murtinho e Corumbá. 

Cabe ressaltar que a agropecuária é um elemento de fundamental importância para a 

economia do estado, pois impulsiona o setor industrial e de serviços. Mato Grosso do 

Sul detém o maior rebanho bovino do país e atualmente é o segundo maior exportador 

de carne bovina do Brasil. Também há rebanhos de equinos, asininos e muares. 

A agricultura se baseia nos cultivos de arroz, café, trigo, milho, feijão, mandioca, 

algodão, amendoim, cana-de-açúcar e, principalmente, soja, produto do qual o estado 

é um dos maiores produtores do Brasil. 

Salienta-se, ainda, que MS possui significativas jazidas de ferro, manganês, calcário, 

mármore e estanho, com destaque para o maciço de Urucum, em que há uma 

expressiva jazida de minério de ferro e manganês. 

Mato Grosso do Sul mais uma vez desponta positivamente na criação de empregos 

formais.  Dados do Cadastro Geral de Emprego e Desemprego do Ministério do 

Trabalho e Emprego (CAGED-MTE) do mês de setembro de 2021 demonstram que 

foram criadas mais 2.776 novas oportunidades de trabalho no Estado. Desses valores, 

o setor de serviços foi o destaque com a geração de 1.311 novos postos, seguida do 

setor de comércio com 895 novas vagas.  

A sequência deste efeito positivo advém da política de geração de emprego somada 

à atração de novos investidores. O Estado vem desburocratizando a abertura de 

novas empresas, o que torna natural a criação de novas vagas de trabalho.  

Convém salientar que o referido estado vem registrando crescimento demográfico e 

aumento da produção acima da média nacional, fato este que desafia os organismos 

públicos e privados a construir, em conjunto, um ambiente favorável para que o 

desenvolvimento econômico dos municípios aconteça de forma equitativa. Vale 

ressaltar que para superar esse desafio, o setor produtivo deve contar com as três 

esferas de governo para solucionar os gargalos estruturais que influenciam os níveis 
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de produtividade: excesso de burocracia, baixa escolaridade, capacitação da mão de 

obra, carência nos investimentos em infraestrutura, entre outros. 

Tendo em vista que em 2019, segundo o IBGE apenas 17,3% da população de MS 

possuía curso superior completo e 22,2% havia concluído o ensino médio neste 

mesmo período, parece evidente a demanda por ensino superior neste Estado. 

 

Dados Socioeconômicos de Campo Grande - MS 

 

Campo Grande foi fundada por José Antônio Pereira, que chegou em 1872 e se 

estabeleceu na confluência dos córregos Prosa e Segredo. A localidade foi elevada à 

condição de município em 1889, com o nome de Santo Antônio de Campo Grande, 

posteriormente Campo Grande. 

A chegada dos trilhos da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, em 1914, marcou o 

desenvolvimento da cidade, que passou a ter ligação com Bauru (SP). Com o trem, 

veio a instalação do 5° Regimento de Artilharia Montada e, sete anos mais tarde, a 

sede da Circunscrição Militar de Mato Grosso. 

Em 1934 foi fundada a “Liga Sul Mato-Grossense”, movimento que lutou pela divisão 

do estado de Mato Grosso, reunindo mais de 13 mil assinaturas. No entanto, os 

estudos para a divisão só ganharam força em 1975, por recomendação do então 

presidente Ernesto Geisel. A decisão saiu dois anos mais tarde e Campo Grande foi 

escolhida como a capital de Mato Grosso do Sul. 

O município de Campo Grande está localizado no centro geográfico de Mato Grosso 

do Sul, no bioma do cerrado e sobre o divisor de águas das bacias dos rios Paraná e 

Paraguai. O rio Anhandui é o principal curso de água do município, além de 21 

córregos e 28 nascentes. Dois deles, o Guariroba e o Lajeado, são os responsáveis 

por 80% de toda água consumida pelos campo-grandenses. A arborização também é 

um dos destaques da cidade, conforme registra o IBGE (2019), 96% das residências 

têm arborização. 

A cidade reflete traços culturais singulares devido à herança deixada pelos índios e 

diversas raças, como a europeia, sírio-libanesa, japonesa, paraguaia, boliviana e 

pelos migrantes oriundos de outros estados que aqui se radicaram. É considerada 

http://www.campograndenews.com.br/cidades/capital/campo-grande-113-anos-quem-somos
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como centro catalisador de toda a atividade econômica e social de MS, posicionando-

se como a de maior expressão e importância cultural. 

Em relação à população, dados estimativos do IBGE de 2021, indicam que Campo 

Grande possui uma população estimada de 916.001 mil habitantes, o que 

corresponderá a 32,2% da população do Estado de Mato Grosso do Sul (MS). A 

população em idade de formação regular (15 a 24 anos) é de 144.488 habitantes. A 

taxa de urbanização é de 98,7%, o que corresponde ao maior índice do estado. A 

cidade tem população jovem, com maior parte das pessoas entre os 20 e 29 anos, ou 

seja, 146.865 moradores. Em segundo, estão os que têm entre 30 e 39 anos, que 

somam 137.861. 

Além de constituir o centro administrativo estadual, Campo Grande se configura como 

importante polo de serviços regionais, impulsionando o desenvolvimento de todos os 

setores dos municípios de MS. 

Na agricultura, as principais culturas agrícolas em Campo Grande são soja, milho, 

arroz e mandioca. Em relação aos demais municípios do Estado, apresenta-se como 

o 4º produtor de leite, 6º produtor de mel de abelhas (juntamente com os municípios 

de Amambai, Laguna Caarapã e Maracaju), 11º produtor de ovos de galinha, maior 

produtor de lã e 17º produtor de trigo. A pecuária bovina abastece os frigoríficos locais, 

que exportam carne para outros estados do Brasil. Além disto, registra o 3º rebanho 

suíno, 6º rebanho bovino, 14º rebanho ovino e o 12º efetivo de aves (galinhas, galos, 

frangos) de Mato Grosso do Sul. 

Considerando-se este conjunto de dados e o mercado competitivo, há demanda para 

a formação de profissionais em várias áreas para atender às necessidades do Estado. 

Neste contexto, a Faculdade INSTED, consciente do avanço tecnológico e econômico 

da região, tornou-se responsável por desempenhar papel significativo no processo de 

desenvolvimento local/regional, formando profissionais com conhecimento para 

atender às demandas cada vez mais complexas em tecnologia da informação e da 

comunicação. 

É nesse cenário que os cursos da Faculdade INSTED foram construídos, para atender 

às demandas da comunidade acadêmica e da sociedade na qual estarão a serviço, 

sendo indissociável de um modelo de perfil de egressos que concatenem formação 
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acadêmica de excelência, postura ética, responsabilidade social, habilidades, 

competências, conhecimento teórico e prático de suas áreas de formação. 

Esses dados orientam a percepção sobre a existência de alto fluxo de alunos 

possivelmente passíveis de ingressar em cursos de nível superior, de modo que, com 

base dos PPCs - Projetos Pedagógicos dos Cursos da IES, verificam-se que os 

mesmos contemplam as demandas efetivas de natureza econômica, social, cultural, 

política e ambiental de âmbito local, tudo com disposição de melhor atender 

ingressantes.  

Ademais, ressalta-se que os PPCs estão em constante atualização e revisão, visando 

a dar oportunidade aos seus egressos, por meio de condições plenas de estudo e 

práticas profissionalizantes, a fim de que se formem em conformidade com perfil 

desejado, acumulando competências e habilidades que possibilitem o sucesso na vida 

pessoal e profissional.  

Levando-se em conta os espaços ainda passíveis de serem ocupados no campo da 

educação, a Faculdade INSTED não pode eximir-se da responsabilidade social de 

envolver-se em iniciativas de cunho público e privado que tenham por objeto a 

retenção da população de aproximadamente 916.001 habitantes na capital  (IBGE 

2021) e 2.505.088 habitantes (2019), incluindo a região metropolitana, sob a forma da 

oferta de cursos superiores, que vão ao encontro das potencialidades de emprego 

expressas pelas demandas regionais. A renda per capita/2019: R$ 33.744,98/ano 

(estimativa -2019 – IBGE).  

 

Especificidades educacionais da região 

 

Os cursos de graduação da Faculdade INSTED apresentam propostas de grande 

influência na cultura contemporânea, privilegiando a formação profissional e sua 

qualidade nas relações humanas e tecnológicas, respondendo às demandas 

imediatas do nosso tempo e antecipando o futuro, acompanhando a evolução dos 

acontecimentos e as necessidades sociais neste século, por meio da 

interdisciplinaridade, conforme previsto na organização curricular, da aproximação da 

teoria e prática e da atenção dada ao caráter globalizado de ensino superior e à 
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diversidade característica da localização da nossa IES. 

Torna-se oportuno ressaltar que, segundo dados do Data Popular, em pesquisa 

solicitada pelo Sindicato das Mantenedoras de Ensino Superior (SEMESP) para 2021, 

registra-se cerca de 20 milhões de potenciais estudantes para as instituições de 

ensino superior só na classe “C” brasileira, evidenciando, uma vez mais, a 

necessidade de expansão de vagas neste nível de ensino no país. 

A população campo-grandense, segundo censo demográfico, atingiu um total de 

916.001 aproximadamente de pessoas em 2021. Durante as últimas décadas o 

município experimentou um importante crescimento populacional, tendo em vista que 

a população foi multiplicada por 5,6 vezes entre 1970 e 2010. Contudo, no período de 

1970 a 1980, observou-se a maior taxa média geométrica de crescimento anual, 

7,60%. Desde então, a taxa de crescimento demográfico vem se desacelerando em 

função da acentuada redução dos níveis de fecundidade e da diminuição do fluxo 

migratório. 

Entre 2000 e 2010 a taxa média geométrica de crescimento anual foi de 1,72%, a mais 

baixa desde o Censo de 1960. Mesmo assim o crescimento absoluto foi de 123.176 

pessoas. O incremento médio anual foi de 12.318 pessoas no período de 2000 a 2010 

contra 15.277 entre 1991 e 2000. Observa-se o alto grau de urbanização, uma vez 

que a população urbana representava 98,66% e a rural 1,34% em 2010. 

A participação da população do município em relação à do Estado de Mato Grosso do 

Sul ainda é elevada, sendo que em 2010 chegou a 32,13%. Ou seja, para cada 100 

habitantes do Estado, cerca de 32 residem em Campo Grande. No contexto nacional, 

Campo Grande é o 17º em volume populacional entre as capitais. 

De acordo com o Censo Demográfico de 2010, para cada 100 mulheres havia em 

Campo Grande 94,05 homens, como resultado de um excedente de 24.131 mulheres 

em relação ao número total de homens. Este resultado dá continuidade à série 

histórica do município com relação à predominância da população feminina na 

composição por sexo. 

Até o início dos anos 80, a estrutura etária da população campo-grandense ainda 

mostrava traços bem-marcados de uma população predominantemente jovem, 

resultado da longa trajetória de altos níveis da fecundidade. 
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A faixa etária de 0 a 14 anos de idade no total da população declinou de 28,45% em 

2010, para 22,63% em 2018, ao passo que o grupo de idosos de 65 anos e mais, no 

mesmo período, seguiu uma trajetória ascendente (4,82% em 2019 contra 6,70% em 

2018). Da mesma forma, elevou-se a participação do contingente em idade 

potencialmente ativa (grupo de 15 a 64 anos de idade), sendo que no ano de 2010, 

estas pessoas correspondiam a 66,73% da população total, passando a representar 

70,67% em 2018. 

A relação entre a população do grupo de 0 a 14 anos e 65 anos e mais de idade sobre 

o contingente entre 15 a 64 anos de idade permite calcular a razão de dependência, 

a qual expressa o peso dos jovens e dos idosos sobre o segmento que estaria 

exercendo alguma atividade produtiva. Assim, para o município de Campo Grande em 

1991, chegou-se a uma relação de 60,01 jovens e idosos para cada grupo de 100 

pessoas em idade potencialmente ativa. Em 2010, esta mesma relação era de 49,85. 

Já em 2018, a razão é de 41,50 jovens e idosos para cada grupo de 100 pessoas em 

idade ativa. A partir destes resultados pode-se constatar o impacto do estreitamento 

na base da pirâmide etária, principal fator responsável pela diminuição da razão de 

dependência no município de Campo Grande.  

O número de estabelecimentos públicos e privados de ensino no município de Campo 

Grande tem permanecido uma constância nos últimos dez anos, sendo que o ensino 

particular tem aumentado de 131, em 2008, para 180, em 2015, registrando um 

aumento de quase 40%. É importante destacar que entre 2008 e 2015 o aumento do 

número de estabelecimentos de ensino foi maior do que o apresentado entre 2006 e 

2018 (53,75%).  

Em 2006, predominavam trabalhadores que possuíam o Ensino Fundamental 

Completo (37,04%), em seguida, os trabalhadores que possuíam o Ensino Médio 

Completo (24,03%) e o Ensino Fundamental Incompleto (21,58%).  

Já em 2015, observa-se que predominavam trabalhadores que possuíam até o Ensino 

Médio Completo (35,23%), em seguida, os trabalhadores que possuíam o Ensino 

Fundamental Completo (32,57%) e o Ensino Fundamental Incompleto (17,54%).  

Essa situação denota como exponencialmente vem sendo elevado o número de 

estudantes que, provavelmente, ficam sujeitos à possibilidade de ingressar em curso 
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superior. Nesse sentido, em relação ao número de matrículas por nível de ensino, 

percebe-se um grande crescimento na maioria dos níveis de ensino, com exceção do 

número de matrículas na alfabetização, que só apresentou matrículas até 2006, na 

educação profissional, que não registrou matrículas em nenhum dos anos analisados, 

e na educação especial, que só recebeu matrículas a partir de 2007. Em 2012, as 

matrículas na educação especial registraram aumento de 53,29%, mas voltaram a cair 

em 2018.  

Entre muitas oscilações, o número de matrículas na creche e na pré-escola registrou 

crescimento de mais de 400% nos últimos dez anos. O Ensino Fundamental e o 

Ensino Médio registraram aumento de cerca de 120% cada um, com oscilações de 

menores proporções quando comparadas àquelas apresentadas na creche e na pré-

escola. Analisando o número de matrículas no ano de 2010 a 2018, percebe-se um 

aumento de 59,50%. 

No geral, segundo dados coletados no INEPDATA2 do site do INEP3, Mato Grosso 

do Sul possui 2.722 escolas (de Educação Infantil ao Ensino Médio), sendo 764 

Estaduais, 19 Federais, 1.517 Municipais e 422 privadas. Dessas, 452 encontram-se 

no município de Campo Grande: 85 estaduais, 2 Federais, 194 Municipais e 171 

privadas. 

A área de educação tem recebido bastante atenção por parte dos poderes públicos 

em Campo Grande. A Prefeitura Municipal desenvolve atualmente, por meio de sua 

Secretaria de Educação (SEMED), diversos programas e projetos visando, como 

define a Secretaria, “corrigir o fluxo escolar”. Destacam-se o programa para alfabetizar 

estudantes defasados/as e não alfabetizados/as nos cinco primeiros anos do ensino 

fundamental, e o programa de aceleração da aprendizagem, voltado para estudantes 

defasados/as das quatro primeiras séries, excepcionalmente do 5º ano. Essas ações 

devem reverter-se em maior permanência e aproveitamento dos/as estudantes nas 

escolas e, consequentemente, no aumento da demanda por ensino médio e superior 

na região, conforme demonstrado na Tabela  abaixo: 
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Tabela - Evolução do Número de Matrículas da Rede Pública e Privada da Educação 
Básica por Nível de Ensino – 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2015 (próxima página) 
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Modalidade 

Dependênci

a 

Administrat

iva 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R 

Educação 

Infantil 

Federal 

Estadual 

Municipal 

Particular 

- 

3.954 

13.588 

9.674 

- 

- 

26 

- 

- 

440 

19.116 

9.012 

- 

- 

30 

- 

- 

338 

17.010 

8.466 

- 

- 

41 

- 

- 

346 

18.772 

8.515 

- 

- 

42 

- 

- 

331 

18.363 

9.195 

- 

- 

45 

- 

- 

322 

19.258 

9.744 

- 

- 

48 

- 

- 

334 

22.694 

10.050 

- 

- 

76 

- 

- 

352 

23.885 

10.467 

- 

- 

81 

- 

- 

399 

22.742 

11.287 

- 

- 

65 

- 

- 

454 

23.979 

11.588 

- 

- 

84 

- 

Ensino 

Fundamental 

Federal 

Estadual 

Municipal 

Particular 

561 

34.923 

69.483 

18.705 

- 

- 

1.678 

- 

593 

32.694 

68.218 

17.629 

- 

- 

1.689 

- 

582 

31.060 

69.943 

18.280 

- 

- 

2.127 

- 

628 

29.595 

70.375 

18.271 

- 

- 

2.027 

- 

703 

29.593 

72.121 

18.117 

- 

- 

2.035 

- 

605 

28.735 

72.537 

18.591 

- 

- 

2.038 

- 

556 

27.339 

70.665 

18.791 

- 

- 

1.959 

- 

517 

25.386 

68.797 

18.993 

- 

- 

1.994 

- 

495 

23.690 

69.361 

19.832 

- 

- 

1.971 

- 

461 

23.383 

71.108 

20.691 

- 

- 

2.028 

- 

Ensino  

Médio 

Federal 

Estadual 

Municipal 

Particular 

419 

28.019 

- 

7.911 

- 

- 

32 

- 

441 

26.985 

- 

7.218 

- 

- 

61 

- 

426 

25.108 

- 

6.917 

- 

220 

83 

- 

496 

25.442 

- 

6.688 

- 

219 

82 

- 

552 

26.954 

- 

6.510 

- 

207 

88 

- 

728 

27.507 

- 

6.548 

- 

227 

96 

- 

772 

28.290 

- 

6.216 

- 

198 

77 

- 

936 

28.162 

- 

5.614 

- 

201 

70 

- 

968 

28.285 

- 

5.544 

- 

182 

61 

- 

450 

25.488 

- 

5.079 

- 

170 

66 

- 

Educação de 

Jovens e 

Adultos 

Federal 

Estadual 

Municipal 

Particular 

- 

14.538 

1.000 

2.743 

- 

- 

16 

- 

- 

17.466 

854 

2.744 

- 

- 

47 

- 

- 

16.044 

4.653 

3.327 

- 

146 

65 

- 

- 

15.147 

4.270 

3.404 

- 

112 

87 

- 

- 

8.636 

3.524 

1.910 

- 

109 

66 

- 

22 

8.878 

2.914 

2.367 

- 

113 

31 

- 

10 

7.053 

2.358 

2.599 

- 

151 

47 

- 

1 

5.798 

2.284 

2.865 

- 

109 

13 

- 

- 

6.671 

3.057 

2.886 

- 

112 

20 

- 

- 

7.521 

3.134 

2.419 

- 

140 

25 

- 

Educação 

Especial 

Federal 
Estadual 

Municipal 

Particular 

- 

237 

36 

1.516 

- 

- 

- 

- 

- 

250 

30 

1.374 

- 

- 

- 

- 

- 

156 

22 

1.179 

- 

- 

- 

- 

- 

111 

26 

997 

- 

- 

- 

- 

- 

106 

30 

880 

- 

- 

- 

- 

- 

76 

21 

896 

- 

- 

- 

- 

- 

71 

19 

842 

- 

- 

- 

- 

- 

72 

17 

854 

- 

- 

- 

- 

- 

53 

15 

882 

- 

- 

- 

- 

- 

44 

13 

953 

- 

- 

- 

- 

Educação 

Profissional 

Federal 
Estadual 

Municipal 

Particular 

- 

615- 

1.373 

- 

- 

- 

- 

897 

- 

- 

- 

- 

- 

1.253 

- 

- 

- 

- 

- 

1.943 

- 

- 

- 

- 

- 

1.302 

- 

- 

- 

- 

- 

2.371 

- 

- 

- 

- 

- 

2.896 

- 

- 

- 

- 

- 

2.797 

- 

- 

- 

- 

- 

3.075 

- 

- 

- 

- 

418 

3.845 

2 

- 

- 

- 
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Fonte: ESTATÍSTICA/COPRAE/SUPAI/SED/Censo Escolar 

 

 

- 2.063 - 1.661 - 2.116 - 1.970 - 2.522 - 3.091 - 3.556 - 5.677 - 4.851 - 

 

 

Total Geral 

Federal 

Estadual 

Municipal 

Particular 

980 

82.286 

84.107 

 

41.922 

- 

- 

1.752 

 

- 

1.034 

78.732 

88.218 

 

40.040 

- 

- 

1.827 

 

- 

1.008 

73.959 

91.628 

 

39.830 

 

 

366 

2.316 

 

- 

1.124 

72.584 

93.443 

 

39.991 

- 

331 

2.238 

 

- 

1.255 

66.922 

94.038 

 

38.582 

- 

316 

2.234 

 

- 

1.355 

67.889 

94.730 

 

40.668 

- 

340 

2.213 

 

- 

1.338 

65.983 

95.736 

 

41.589 

- 

349 

2.159 

 

- 

1.454 

62.567 

94.983 

 

42.349 

- 

310 

2.158 

 

- 

1.463 

62.173 

95.175 

 

46.108 

- 

294 

2.117 

 

- 

1.329 

60.735 

98.276 

 

45.581 

- 

310 

2.203 

 

- 



Cultura 

 

Campo Grande chega aos 123 anos de emancipação política e administrativa como 

um importante polo de desenvolvimento da Região Centro-Oeste. É inevitável que o 

Brasil e o mundo dirijam, cada vez mais, os olhos para essa região que detém 

considerável extensão do cerrado brasileiro, a maior área do Pantanal, uns dos 

maiores rebanhos de gado bovino do país, agroindústria e o ecoturismo em franca 

expansão, serviços de qualidade para oferecer a sua população e visitantes, além de 

estar se notabilizando pelo encontro de soluções criativas e eficientes nas áreas 

social, econômica, cultural e educacional. 

Com fortes características herdadas da cultura bovina que privilegiava a vida e as 

lides do campo, o Estado e a capital emergem com a força de uma cultura que tem 

traços de latinidade, cores metropolitanas interligadas à essência regional, misturando 

vivências campestres e indígenas às influências dos migrantes mineiros, nordestinos, 

paulistas, gaúchos, dos imigrantes italianos, japoneses, árabes, alemães, paraguaios, 

bolivianos, dentre outros. 

A pujante capital, também conhecida como Cidade Morena, conquistou muito no 

campo cultural nas últimas décadas e tem visto e incentivado o crescimento das artes 

em geral. O teatro, a dança, a música, as artes plásticas, a literatura, o cinema e a 

cultura popular, incluindo aí o artesanato e outras manifestações fortalecendo-se de 

forma vigorosa. 

Um calendário expressivo que disciplina a realização de atividades durante todo o 

ano, permitindo que os grandes eventos não se choquem, foi um ganho importante 

para os produtores culturais, para o trade turístico e para a economia formal e informal 

que gira em torno das ações culturais na cidade. 

Com estrutura para a realização de eventos de expressão local, nacional e até 

internacional, Campo Grande se consolida a cada dia como um centro adequado à 

realização de eventos e tende a crescer muito nesta direção. 

Realizações culturais como o carnaval da Capital, Arraial de Santo Antônio de Campo 

Grande, Réveillon da Capital, Noite da Seresta e shows de grande porte, como os que 

acontecem durante a programação relativa ao aniversário de Campo Grande, inserem 

a cidade no roteiro cultural dos grandes eventos da região Centro-Oeste e do país. 

 

Auditórios, anfiteatros e teatros 
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O município de Campo Grande possui diversos auditórios, anfiteatros e teatros para 

os mais diversos tipos de espetáculos, shows e atividades de entretenimento e lazer, 

relacionados no Quadro a seguir: 

 
Quadro - Auditórios, anfiteatros e teatros em Campo Grande – 2022 
 

Nome 
Capaci- 

dade 
(lugares) 

Endereço Entidade Mantenedora 

Teatro Manoel de Barros - Centro 
de Convenções Arquiteto Rubens 
Gil de Camillo 

1.049 
Av. Waldir dos Santos 
Pereira, s/n - Parque dos 
Poderes 

Governo do Estado de Mato 
Grosso do Sul 

Auditório do Clube Libanês 1.000 
R. Dom Aquino, 1.879 – 
Centro 

Clube Libanês 

Teatro Glauce Rocha 752 
Av. Senador Filinto Müller - 
Campus da UFMS 

Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul 

Auditório e salas de reuniões 
Grand Park Hotel 

765 
Av. Afonso Pena, 5.282 – 
Chácara Cachoeira 

Grand Park Hotel 

Teatro Dom Bosco 696 Av. Mato Grosso, 421 
Missão Salesiana de Mato 
Grosso/Colégio Dom Bosco 

Auditório e salas de reuniões Hotel 
Deville Prime Campo Grande 

570 
Av. Mato Grosso, 4.250 – 
Carandá Bosque 

Hotel Deville Prime Campo 
Grande 

Teatro de Arena 450 
Parque das Nações 
Indígenas 

Governo do Estado de Mato 
Grosso do Sul 

Auditório da UCDB Bloco “C” 420 
Av. Tamandaré, 6.000 - 
Chácara São Vicente 

Universidade Católica Dom 
Bosco 

Teatro da UNAES - Almir Sater 400 
Av. Fernando Corrêa da 
Costa, 1.800 

Centro Universitário 
Anhanguera de Campo 
Grande 

Anfiteatro da Escola Elite – 
INSTEAD 

380 R. 26 de Agosto, 63 Elite - INSTED 

Anfiteatro da E. E. Maria 
Constança Barros Machado 

360 
R. Marechal Cândido 
Rondon, 451 

Governo do Estado de Mato 
Grosso do Sul 

Auditório da UCDB Bloco “A” 333 
Av. Tamandaré, 6.000 - 
Chácara São Vicente 

Universidade Católica Dom 
Bosco 

Teatro Aracy Balabanian 305 
R. 26 de Agosto, 453 – 
Centro 

Governo do Estado de Mato 
Grosso do Sul 

Anfiteatro do Colégio Militar 300 Av. Duque de Caxias, 1.628 Colégio Militar 

Auditório da Secretaria Municipal 
de Educação - SEMED 

300 
R. Onicieto Severo 
Monteiro, 460 – Vila 
Margarida 

Prefeitura Municipal de 
Campo Grande 

Auditório Plínio Mendes dos 
Santos - Anhanguera - UNIDERP 

300 
Av. Ceará, 333 - Miguel 
Couto 

Anhanguera - UNIDERP 

Auditório da UCDB Bloco “B” 280 
Av. Tamandaré, 6.000 - 
Chácara São Vicente 

Universidade Católica Dom 
Bosco 

Auditório do Novotel 270 Av. Mato Grosso, 5.555 Novotel 

Auditório ADEPOL - Associação 
dos Delegados de Polícia MS 

250 
R. Robson, 321 - Carandá 
Bosque II 

Associação dos Delegados 
de Polícia MS 

Auditório do Hotel Jandaia 250 
R. Barão do Rio Branco, 
1.271 - Centro 

Hotel Jandaia 

Auditório da Faculdade Estácio de 
Sá 

238 
R. Venâncio Borges do 
Nascimento, 377 - Jardim 

Faculdade Estácio de Sá 
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TV Morena 

Teatro Prosa - SESC Horto 236 R. Anhanduí, 200 - Centro 
Serviço Social do Comércio - 
SESC/MS 

Auditório do Hospital São Julião 225 R. Lino Vilachá, 1.250 Hospital São Julião 

Auditório AMAMSUL - Escola 
Superior de Magistratura de MS 

222 
Av. Ana Rosa Castilho 
O’Campos, 1.455 - Jardim 
Montevidéu 

Associação dos 
Magistrados/Tribunal de 
Justiça 

Anfiteatro da UFMS - Lac 
(Laboratório de Análises Clínicas) 

220 Campus Universitário 
Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul 

Auditório da Anoreg - Associação 
dos 

220 R. Mar das Caraíbas, 50 
Associação dos Notários e 
Registradores de MS 

Auditório do Grand Park Hotel 200 Av. Afonso Pena, 5.282 Gran Park Hotel 

Auditório Dr. Ernani Bayer 
Campus III - Anhanguera – 
UNIDERP 

200 Av. Ceará, 333 - Miguel 
Couto 

Universidade– UNIDERP 

Auditório UNIDERP - Campus I  
Bloco 7 

200 Av. Ceará, 333 – Bairro 
Miguel Couto 

Universidade UNIDERP 

Auditório Germano Barros de 
Souza - Centro de Convenções 
Arquiteto Rubens Gil de Camillo 

196 Av. Waldir dos Santos 
Pereira, s/n - Parque dos 
Poderes 

Fundação de Turismo de MS 
(FUNDTUR) - Secretaria de 
Cultura, Turismo, 
Empreendedorismo e 
Inovação (SECTEI) 

Auditório da FAMASUL 193 R. Marcino Santos, 401 Federação da Agricultura de 
Mato Grosso do Sul 

Anfiteatro Pe. João Duroure – 
Dom Bosco 

192 Av. Mato Grosso, 421 Missão Salesiana de Mato 
Grosso/Colégio Dom Bosco 

Anfiteatro do Instituto Mirim de 
Campo Grande 

190 R. Anhanduí, 294 Instituto Mirim de Campo 
Grande 

Auditório da Federação das 
Indústrias de MS – FIEMS 

190 Av. Afonso Pena, 1.260 Federação das Indústrias de 
MS 

Auditório da Casa da Indústria – 
SENAI 

180 Av. Afonso Pena, 1.260 Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial 

Auditório da FETEMS - Federação 
dos Trabalhadores em Educação 
de MS 

180 R. 26 de Agosto, 2.296 Federação dos Trabalhadores 
em Educação de MS 

Auditório do Hotel Concord 180 Av. Calógeras, 1.624 – 
Centro 

Hotel Concord 

Auditório do Sebrae 176 Av. Mato Grosso, 1.661 Sebrae/MS 

Auditório Campus I - Anhanguera 
– Uniderp 

171 Av. Ceará, 333 - Miguel 
Couto 

Anhanguera - UNIDERP 

Auditório do Brumado Hotel 160 Av. Afonso Pena, 739 Brumado Hotel 

Auditório UNIDERP – Tribunal do 
Júri - Campus I – Bloco 2 

168 Av. Ceará, 333 – Bairro 
Miguel Couto 

Universidade UNIDERP 

Auditório da ACP - Associação 
Campo- Grandense de 
Professores 

150 R. 7 de Setembro, 693 Associação Campo-
Grandense de Professores 

Auditório da Biblioteca - UCDB 150 Av. Tamandaré, 6.000 - 
Chácara São Vicente 

Universidade Católica Dom 
Bosco 

Auditório do Hospital do Pênfigo 
(Capela) 

150 Av. Dr. Günter Hans, 5.885 
- Jardim Tarumã 

Hospital do Pênfigo 

Auditório do Hotel Vale Verde 150 Av. Afonso Pena, 106 Hotel Vale Verde 

Auditório do SENAC 150 R. 26 de Agosto, 835 Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial 

Auditório do SEST/SENAT 150 R. Raul Pires Barbosa, 
1.752 

Serviço Social do Transporte 



  

99  

Auditório da Escola de Governo – 
Prefeitura Municipal de Campo 
Grande 

144 Av. Pres. Ernesto Geisel, 
4.009 

Prefeitura Municipal de 
Campo Grande 

Auditório do Sindicato Rural 144 R. Raul Pires Barbosa, 116 Sindicato Rural 

Auditório UNIDERP - Campus I – 
Bloco 6 

144 Av. Ceará, 333 – Bairro 
Miguel Couto 

Universidade UNIDERP 

Auditório da Associação dos 
Defensores Públicos 

140 R. Flávio de Matos, 1.755 - 
B. Monte Líbano 

Associação dos Defensores 
Públicos 

Auditório Pedro de Medeiros - 
Centro de Convenções Arquiteto 
Rubens Gil de Camillo 

135 Av. Waldir dos Santos 
Pereira, s/n - Parque dos 
Poderes 

Governo do Estado de Mato 
Grosso do Sul 

Auditório UNIDERP - Campus I – 
Bloco 3 

134 Av. Ceará, 333 – Bairro 
Miguel Couto 

Universidade UNIDERP 

Auditório da ASSOMASUL 130 R. Itajaí, 2.860 - Antônio 
Vendas 

ASSOMASUL - Associação 
dos Municípios de Mato 
Grosso do Sul 

Auditório do IMASUL – Instituto de 
Meio Ambiente de Mato Grosso do 
Sul 

130 R. Desembargador Leão 
Neto do Carmo, s/n – 
Parque dos Poderes 

Governo do Estado de Mato 
Grosso do Sul 

Auditório do Centro de Educação 
Profissional Ezequiel Ferreira Lima 

120 R. Antônio da Silva Vendas, 
115 

Centro Educacional 
Profissional Ezequiel Ferreira 
Lima 

Auditório do Centro Educacional 
Anhanguera de Campo Grande 
Unidade II (UNAES II) 

120 Av. Gury Marques, 3.023 - 
Chácara das Mansões 

Centro Educacional 
Anhanguera de Campo 
Grande Unidade II 

Auditório ACRISSUL 120 Av. Américo Carlos da 
Costa, 320 - Jardim 
América 

Associação dos Criadores de 
MS 

Auditório do Centro de Educação 
Integrada 

120 R. Euclides da Cunha, 877 Centro de Educação 
Integrada 

Auditório do Exceler Plaza Hotel – 
Diamante 

120 Av. Afonso Pena, 444 Exceler Plaza Hotel 

Anfiteatro da UFMS Marçal de 
Souza - Tupã Y 

110 Unidade 2 - Campus 
Universitário 

Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul 

Auditório do SESC Almirante 
Barroso - Osvaldo Reilzer da 
Rocha 

108 R. Almirante Barroso, 52 - 
Bairro Amambaí 

SESC - Serviço Social do 
Comércio 

Auditório Tertuliano Amarilha - 
Centro de Convenções Arquiteto 
Rubens Gil de Camillo 

108 Av. Waldir dos Santos 
Pereira, s/n - Parque dos 
Poderes 

Governo do Estado de Mato 
Grosso do Sul 

Auditório Marco - Museu de Arte 
Contemporânea 

105 R. Antônio Maria Coelho, 
6.000 - Parque das Nações 
Indígenas 

Governo do Estado de Mato 
Grosso do Sul 

Auditório do Museu das Culturas - 
Dom Bosco 

100 Av. Afonso Pena, 7.000 - 
Cidade Jardim 

Universidade Católica Dom 
Bosco 

Auditório Golden Exceler Plaza 
Hotel 

100 Av. Afonso Pena, 444 Exceler Plaza Hotel 

Auditório Hotel Ipê MS 100 R. Ceará, 1.834 – Santa Fé Hotel Ipê MS 

Auditório Dom Bosco 90 Av. Mato Grosso, 421 Missão Salesiana de Mato 
Grosso/Colégio Dom Bosco 

Auditório da UCDB - Sala 1 - 
Multimídia Bloco “A” 

80 Av. Tamandaré, 6.000 - 
Chácara São Vicente 

Universidade Católica Dom 
Bosco 

Auditório da UCDB - Sala 2 - 
Multimídia Bloco “A” 

80 Av. Tamandaré, 6.000 - 
Chácara São Vicente 

Universidade Católica Dom 
Bosco 

Auditório Sala Rubens Corrêa - 
Centro Cultural José Octávio 
Guizzo 

80 R. 26 de Agosto, 453 Governo do Estado de Mato 
Grosso do Sul 
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Auditório do Indaiá Park Hotel 70 Av. Afonso Pena, 354 - 
Bairro Amambaí 

Indaiá Park Hotel 

Auditório Ueze Zahran - TV 
Educativa (com estúdio) 

68 Av. Desembargador Leão 
Neto do Carmo 

Governo do Estado de Mato 
Grosso do Sul 

Auditório Nilo Javari Barém - 
PLANURB - Instituto Municipal de 
Planejamento Urbano 

67 R. Hélio de Castro Maia, 
279 - Jardim Paulista 

Prefeitura Municipal de 
Campo Grande 

Auditório da Federação das 
Indústrias de MS 

60 Av. Afonso Pena, 1.206 - 5º 
andar 

Federação das Indústrias de 
MS 

Auditório do Brumado Hotel 60 Av. Afonso Pena, 379 Brumado Hotel 

Teatro de Arena Helena Meirelles 
(TV Educativa) 

60 Av. Desembargador Leão 
Neto do Carmo, s/n 

Governo do Estado de Mato 
Grosso do Sul 

Auditório da Secretaria de Estado 
de Justiça e Segurança Pública – 
SEJUSP 

50 Av. do Poeta, s/n bloco 06 – 
Jardim Veraneio 

Governo do Estado de Mato 
Grosso do Sul 

Auditório da UCDB Sala 1 – 
Biblioteca 

50 Av. Tamandaré, 6.000 - 
Chácara São Vicente 

Universidade Católica Dom 
Bosco 

Auditório da UCDB Sala 2 – 
Biblioteca 

50 Av. Tamandaré, 6.000 - 
Chácara São Vicente 

Universidade Católica Dom 
Bosco 

Auditório do Exceler Plaza Hotel 50 Av. Afonso Pena, 444 Exceler Plaza Hotel 

Auditório do SESI 45 Av. Afonso Pena, 1.013 Serviço Social da Indústria – 
SESI 

Auditório do Hotel Iguaçu 40 R. Dom Aquino, 761 – 
Centro 

Hotel Iguaçu 

Teatro de Bolso 32 Unidade 2 - Campus 
Universitário 

Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul 

Auditório do Bahamas Apart Hotel 
(Sala de Reuniões) 

30 R. José Antônio, 1.117 – 
Centro 

Bahamas Apart Hotel 

Auditório do Exceler Plaza Hotel – 
Ametista 

30 Av. Afonso Pena, 444 Exceler Plaza Hotel 

Auditório da Junta Comercial 24 R. Arthur Jorge, 1.376 Junta Comercial de Campo 
Grande 

Auditório Exceler Plaza Hotel – 
Safira 

20 Av. Afonso Pena, 444 Exceler Plaza Hotel 

Teatro de Arena do Horto Florestal  R. Anhanduí - Horto 
Florestal 

Fundação Municipal de 
Cultura – FUNDAC, Prefeitura 
Municipal de Campo Grande 

               Fonte: FUNDAC, SEDESC, 2022. 

 

2.2 MISSÃO INSTITUCIONAL DA FACULDADE INSTED   

 

A Faculdade INSTED   tem como missão: 

 

“Disseminar conhecimento, formando e desenvolvendo o potencial humano para o 

protagonismo no mundo do trabalho, colaborando na criação de oportunidades 

regionais e para competir globalmente.”  

 

Como Visão pretende:  
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“Ser uma instituição de Ensino Superior de vanguarda nacionalmente reconhecida 

nas áreas em que atua.” 

 

Os Valores da instituição baseiam-se:  

 

- Em Ética, consciente de sua responsabilidade social e compromissada com os 

valores de justiça, igualdade e fraternidade;  

- Na Atuação no resgate da cidadania, na formação do cidadão, ser ético e político, 

consciente de suas responsabilidades, de seus direitos e deveres, apto a intervir no 

processo de desenvolvimento socioeconômico da comunidade em que atua, com uma 

visão integradora de sociedade e do mundo;  

- Em ser aglutinadora, aberta a todo o saber, crítica, criativa e competente, com vistas 

a contribuir para o desenvolvimento do Estado e da região em que está inserida; 

- No compromisso com resultados, onde o seu lucro será o elevado desempenho 

acadêmico-científico de sua comunidade; e  

- Em ser aberta a parcerias e alianças com outras instituições, objetivando 

desenvolver programas de integração com vistas à formação e ao aperfeiçoamento 

dos valores humanos.  

 

2.3 PRINCÍPIOS FILOSÓFICOS E VALORES 

 

Entre os princípios fundamentais que conferirão a identidade da futura Faculdade 

INSTED destacamos o envolvimento direto com a comunidade. O estudante estará 

constantemente sendo desafiado pela prática a ampliar os seus conhecimentos 

teóricos, articulando a ação-reflexão-ação, num processo dialético de aprendizagem 

que começa com a postura investigativa dos melhores métodos, das principais teorias 

e da integração com o real, em suma, o estudante deverá aprender a aprender, sendo, 

desde o primeiro semestre, estimulado a estudar pesquisando e pesquisar estudando.  

Por meio do envolvimento com a comunidade, o estudante estará intervindo na 

realidade, sobretudo através do estágio, contribuindo com a sua formação 

profissional, aperfeiçoando tecnicamente e cumprindo parte da missão do Projeto 

Educacional da Faculdade INSTED que é a de levar o estudante a aprender a fazer.  
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No entanto, a nossa preocupação jamais poderá ser reduzida à dimensão técnico-

profissional da formação, é necessário desenvolver a competência estética, a 

competência ética e política, com vistas à formação do ser em todas as dimensões, 

do ser que deixa de ser indivíduo e assume a sua condição de sujeito autônomo e 

cidadão. Em síntese, queremos que o novo profissional possa constantemente 

aprender a ser.  

Para tanto, faz-se necessário o fomento dos valores que contribuam com a vivência 

destes princípios norteadores, no desenvolvimento de suas funções e atividades. 

Desta forma, a Faculdade INSTED   será uma instituição: 

✓ ética, consciente de sua responsabilidade social e compromissada com 

os valores de justiça, igualdade e fraternidade; 

✓ atuante no resgate da cidadania, na formação do cidadão, ser ético e 

político, consciente de suas responsabilidades, de seus direitos e deveres, apto a 

intervir no processo de desenvolvimento sócio-econômico da comunidade em que 

atua, com uma visão integradora de sociedade e do mundo; 

✓ aglutinadora, aberta a todo o saber, crítica, criativa e competente, com 

vistas a contribuir para o desenvolvimento do Estado e da região em que está inserida; 

✓ comprometida com resultados, onde o seu lucro será o elevado 

desempenho acadêmico-científico de sua comunidade, e 

✓ aberta a parcerias e alianças com outras instituições, objetivando 

desenvolver programas de integração com vistas à formação e ao aperfeiçoamento 

dos valores humanos.  

Esses valores e princípios conduzirão a Faculdade INSTED a empreender 

um trabalho central de análise de sua filosofia educativa, de sua pedagogia e de suas 

metodologias de ensino, em que sejam examinados: 

✓ o teor da demanda acadêmica e desempenho esperado da instituição, 

como centro de ensino, comparado com o de outros centros e com os recursos à sua 

disposição; 

✓ o teor das propostas de cursos, iniciação científica e formas de extensão, 

comparado com as expectativas de qualidade e rendimento. 

 

2.3 1 Princípios Técnico-Metodológicos Gerais 
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Por seus objetivos, a Faculdade INSTED  conceberá a graduação como atividade-fim 

da instituição e, principalmente, como meio de se implementar o desenvolvimento 

econômico, social, científico, tecnológico e cultural do país e da região onde está 

inserida. 

A Faculdade INSTED   insere a qualidade como anseio primordial da proposta para o 

ensino de graduação e terá por finalidade a construção de processo coletivo de 

articulação de ações voltadas para a formação competente do profissional que 

pretende formar. Neste sentido, torna-se imprescindível à interação da Faculdade 

INSTED  com a comunidade e os segmentos organizados da sociedade civil, como 

expressão da qualidade social desejada para o cidadão a ser formado como 

profissional. 

Além das atividades intrínsecas ao ensino de graduação e de formação profissional, 

a Faculdade INSTED   tem por meta a implementação de programas de pós-

graduação, de extensão e de investigação técnico-científica, que promovam o 

desenvolvimento econômico e social de Campo Grande e do Estado de Mato Grosso 

do Sul e sua inserção em mercados potenciais.  

A Faculdade INSTED nasce vocacionada a implementar um programa de prestação 

de serviços à comunidade, mediante a colaboração de entidades da iniciativa privada 

e agências governamentais, bem como pelo intercâmbio cultural, técnico, tecnológico 

e científico com instituições de ensino superior do país e do exterior. 

Para a Faculdade INSTED  a graduação deverá propiciar a construção de uma ordem 

social com processos de aprendizagem permanente, de forma a promover atitudes e 

ações para que os estudantes sejam portadores de uma cultura de sustentabilidade 

por meio de: 

✓ projeto pedagógico que assegure a qualidade do ensino por meio de 

uma organização didático-pedagógica flexível e interdisciplinar, evidenciando práticas 

e procedimentos metodológicos inovadores; 

✓ processos acadêmicos eficazes garantidos pela disponibilidade de 

recursos adequados; 

✓ atendimento às demandas de mercado de trabalho e a previsão dessas 

demandas; 

✓ atendimento às necessidades e expectativas da comunidade; 
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✓ seleção de professores com titulação exigida pelos padrões de 

qualidade especificados pelo Ministério da Educação. 

A pós-graduação, em consonância com o projeto institucional e com o projeto 

pedagógico de seus cursos, tem como propósito inicial o aperfeiçoamento do corpo 

docente, com a finalidade de fortalecer e dinamizar o processo acadêmico da 

Faculdade INSTED ampliando as perspectivas na preparação de pessoal como forma 

de proporcionar um ensino de qualidade por meio de um potencial humano 

devidamente qualificado, bem como: 

✓ o atendimento rápido e imediato à demanda local por cursos em áreas 

específicas, possibilitando a continuidade de estudos e o fortalecimento da graduação; 

✓ a qualificação de professores e funcionários da própria instituição; 

✓ a criação e o fortalecimento do entendimento da educação continuada 

como ferramenta de crescimento e aprimoramento pessoal e profissional; e 

✓ a institucionalização de política de valorização de pessoal, incentivando 

a participação em programas de aperfeiçoamento e de educação continuada.  

Na investigação técnico-científica, a produção do conhecimento e sua disseminação 

constituem parte integrante do conceito do ensino superior. A ampliação do 

conhecimento se consolida como uma atividade indispensável que é incorporada ao 

ensino, o que determina a identidade da instituição. A investigação reforça, atualiza e 

qualifica o ensino apoiando as atividades de extensão, bem como o que delas deriva. 

O compromisso da instituição é o de explorar a investigação enquanto instrumento de 

potenciação da qualidade do ensino, por meio de: 

✓ iniciação científica como forma de fortalecer e dar suporte às atividades 

de ensino; 

✓ estudos e programas que envolvam professores e estudantes, 

viabilizando o princípio da indissociabilidade das atividades-fim; 

✓ trabalhos científicos que apontem alternativas para o desenvolvimento 

sustentável da região; 

✓ métodos para aferição e controle de resultados dando credibilidade e 

suporte às atividades científicas. 

Quanto à extensão, a ação extensionista é fundamental para a sustentação da vida 

acadêmica, estabelecendo um sistema de comunicação e integração transformadora 

entre a instituição e a comunidade, o que permite a definição da verdadeira vocação 
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institucional, ou seja: 

✓ extensão como eixo de integração transformadora comunidade/ 

instituição; 

✓ definição da vocação extensionista da Faculdade INSTED  , firmando o 

seu compromisso com o social; 

✓ prioridade no atendimento à comunidade na área de influência da 

Instituição; 

✓ difusão artístico-cultural, ampliação de conhecimentos científicos e a 

transferência de tecnologia. 

Esse conjunto de intenções, portanto, visa ao lançamento das bases fundamentais 

para a constituição de uma sociedade de conhecimentos, na qual o saber técnico-

científico e suas habilidades correlacionadas compõem a matriz principal da 

possibilidade de desenvolvimento sustentável da região, com mobilidade e justiça 

social. 

Sendo assim, a Filosofia da Faculdade INSTED será a busca pelo compromisso com 

o estudante e com a sociedade, que segue um conjunto de princípios fundamentais 

em direção à qualidade e excelência.  

Efetivamente, a proposta pedagógica a ser adotada pela Faculdade INSTED será 

participativa, tendo como desafio a busca permanente da excelência na formação de 

profissionais, aptos a disputar, com vantagens competitivas, o mercado de trabalho 

globalizado e observar crítica e reflexivamente, interferindo em seu contexto social. 

Para tanto, o projeto pedagógico da instituição contará com os seguintes princípios: 

✓ defender o compromisso com a democracia, a educação e a justiça 

social, incrementando sua inserção social e articulando-se no espaço local e global; 

✓ promover a melhoria da qualidade acadêmica e privilegiar a qualificação 

formal e social dos indivíduos, proporcionando o desenvolvimento de ações político-

acadêmicas e administrativas pertinentes à sua missão; 

✓ ampliar as fronteiras e a diversidade do conhecimento; 

✓ atualizar a sociedade, integrando, de forma pertinente, as ações de 

ensino, investigação técnico-científica e extensão; 

✓ adotar uma sistemática de avaliação e acompanhamento contínuo das 

ações que configuram o trabalho institucional, realçando parâmetros e critérios 

compatíveis com o cumprimento de sua missão; 



  

106  

✓ garantir a qualidade do cumprimento de suas ações, modernizando os 

processos de trabalho e adequando a estrutura organizacional de recursos humanos, 

físicos, gerenciais e tecnológicos às exigências de sua missão acadêmica, técnica e 

administrativa. 

 

2.3.2 Objetivos  

 

O disposto do artigo 5º do Regimento Interno estabele que como instituição de ensino 

superior, a Faculdade INSTED tem por objetivos institucionais:  

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

pensamento reflexivo; 

II. Formar cidadãos e profissionais nas áreas de conhecimento em que atuar, aptos 

para a inserção nas respectivas carreiras e para a participação no desenvolvimento 

da sociedade brasileira, promovendo ações para sua formação continuada; 

III. Incentivar a investigação científica, visando ao desenvolvimento da ciência e da 

tecnologia, da criação e difusão da cultura e o entendimento do homem e do meio em 

que vive; 

IV. Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que 

constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de 

publicações ou de outras formas de comunicação; 

V. Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e 

possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão 

sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada 

geração; 

VI. Estimular o conhecimento dos problemas do mundo globalizado e, 

simultaneamente, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com 

esta uma relação de reciprocidade; 

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

conquistas e benefícios da criação cultural e da iniciação científica e tecnológica 

geradas na instituição; 

VIII. Contribuir para a redução das desigualdades sociais e regionais e desenvolver 

ações afirmativas para a promoção de igualdade de condições com vistas à inclusão 

social; e 
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IX. Fixar as normas específicas ou referentes aos órgãos e serviços mediante 

regulamentação sujeita à aprovação do Colegiado competente.  

Para o cumprimento de suas finalidades a Faculdade INSTED pode assinar 

convênios, acordos, contratos ou protocolos, por intermédio da Mantenedora. 

 

2.4 ÁREA DE ATUAÇÃO ACADÊMICA  

 

A Faculdade INSTED na modalidade de graduação, é credenciado para oferta de 

cursos presencial e à distância, e atua com cursos de bacharelado, licenciatura e 

superiores de tecnologia.  

A Instituição tem como escopo, em harmonia com sua visão e objetivos, ampliar sua 

atuação para todas as outras áreas do conhecimento. 

Na modalidade pós-graduação lato sensu, sua atuação está concentrada nas áreas 

de Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas e Ciências da Saúde.  

Nos Quadros 1 e 2 deste PDI 2022-2026 constam os dados referentes aos cursos de 

graduação autorizados pelo MEC, e na Tabela 3 os cursos de pós-graduação 

ofertados e/ou em andamento.  

Constam nos Quadros  6 e 7 a projeção PDI 2022-2026 dos cursos de graduação, e 

nos Quadross 8 e 9, a projeção dos cursos de pós-graduação lato sensu. 

Na modalidade de extensão, os cursos, projetos e programas desenvolvidos, tomam  

por base as áreas de conhecimento estabelecidas para os cursos de graduação e 

pós-graduação, haja vista a indissociabilidade entre as atividades de ensino, iniciação 

científica e extensão, e serão  apresentados em outra seção deste PDI. 

 

2.5 AVALIAÇÃO DAS METAS E AÇÕES - GESTÃO PDI 2017-2021  

 

Com o objetivo de perceber o cumprimento das Metas e realização das Ações 

propostas no PDI 2017-2021, apresentamos No Quadro 4 - Metas do PDI 2017-2021, 

e a situação atual dessas, em dezembro de 2021: 

 

Quadro 4  Metas do PDI 2017-2021 
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METAS PDI 2017 – 2021 2017 2018 2019 2020 2021 Status  

Cadastro da mantenedora e da 
mantida no sistema e-MEC 

X     
 Concluído 

Protocolo do Pedido de 
Credenciamento do INSTED  e 
inserção dos dados solicitados pelo 
sistema e-MEC 

X     

Concluído 

Protocolo dos pedidos de 
autorização de cursos e inserção dos 
dados solicitados pelo sistema e-
MEC 

X     

Concluído 

Credenciar a Faculdade INSTED    X    Concluído 

Autorizar os cursos de 
Administração, Ciências Contábeis, 
Direito, Pedagogia e Tecnologia em 
Análise e Desenvo,lvimento de 
Sistemas 

 X    

Concluído 

Implantar os projetos pedagógicos 
dos cursos, de acordo com a 
legislação vigente 

 X    
Concluído 

Implantar os órgãos deliberativos e 
executivos da IES em conformidade 
com o Regimento 

X X    
Concluído 

Criar a Comissão Própria de 
Avaliação (CPA), a Ouvidoria e 
outros órgãos didático-pedagógicos 

X X    
Concluído 

Instalar comissão para elaboração 
dos projetos de Cursos de Pós-
Graduação Lato Sensu 

 X    
Concluído 

Implantar o Programa de 
Nivelamento e o de 
Acompanhamento Pedagógico e 
Psicopedagógico 

 X    

Concluído 

Implantar Laboratórios para o apoio 
didático-pedagógico nos cursos 

 X X X X 
Concluído 

Implantar o controle orçamentário X X X X X Concluído 

Ofertar Processo Seletivo  X X X X Concluído 

Contratar docentes e funcionários X X X X X Concluído 
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Priorizar acompanhamento e 
avaliação das metas e ações 
institucionais 

 X X X X 
Concluído 

Implantar programas, projetos e 
cursos de extensão com o 
envolvimento do corpo docente e 
discente do INSTED  

 X X X X 

Concluído 

Elaborar projetos de cunho social, 
para integração do INSTED  com a 
comunidade. 

 X X X X 
Concluído 

Solicitar reconhecimento dos cursos 
de graduação, conforme legislação 
vigente 

  X X X 
Em 

andamento 

Ofertar cursos de pós-graduação 
Lato Sensu, em nível de 
Especialização 

  X X X 

 
Em 

andamento 

Implantar o Programa de 
Acompanhamento de Egressos 

  X X X 
Em 

andamento 

Ampliar e manter atualizado o acervo 
da Biblioteca 

 X X X X 
Concluído 

Ampliar e manter atualizado os 
equipamentos e os recursos de 
informática e audiovisuais 

 X X X X 
Concluído 

Possibilitar a formação continuada 
aos docentes e funcionários em 
eventos de cunho didático-
pedagógico (atualização, 
capacitação, palestras, seminários, 
mesas redondas etc.) 

 X X X X 

Concluído 

Possibilitar formação continuada aos 
docentes e ao pessoal técnico-
administrativo em programas de pós-
graduação Lato e Stricto Sensu 

 X X X X 

Reprogra 

mar 

Aplicar avaliação Institucional  X X X X Concluído 

Analisar, processar e divulgar o 
resultado da Avaliação Institucional 

 X X X X 
Concluído 

Levantar os pontos positivos e 
negativos da auto-avaliação do ano 
anterior e definir metas e ações com 
cronograma de implantação 

 X X X X 

 

Concluído 
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Ampliação e reestruturação das 
instalações físicas 

 X X X X 
Em 

andamento 

Solicitar autorização de novos cursos 
de graduação na modalidade 
presencial e na modalidade a 
distância junto ao sistema e-MEC 

 X X X X 

Em 
andamento 

Fonte: CPA 2018 

Na análise do Quadro 4 - Metas do PDI 2017-2021, constatamos que parte das metas 

e dos objetivos traçados foram atingidos e, em diversas atividades superadas nestes 

cinco anos de gestão. Essas avaliações consubstanciam nas dez dimensões 

compreendidas na Lei 10.861, de 14 de abril de 2004, que criou o Sistema Nacional 

de Avaliação da Educação Superior (SINAES), avaliando: (1) ensino, (2) pesquisa, (3) 

extensão, (4) assuntos estudantis e comunitários, (5) infraestrutura, (6) gestão 

democrática, (7) qualificação docente e técnicoadministrativa, (8) informatização, (9) 

expansão, e (10) prestação de serviços.  

Os ações previstas no PDI 2017-2021 foram viabilizadas em detrimento da: 

a) participação efetiva da Diretoria Geral da Faculdade INSTED e no apoio da 

Mantenedora;  

b) o enfrentamento dos desafios originários da pandemia COVID-19, por meio da 

realização do planejamento e efetiva informatização do ensino;  

c) realização da autoavaliação de forma continuada, e adoção dos resultados da 

avaliação interna como instrumento de gestão;  

d) busca de melhoria do fluxo de serviços prestados e comunicação com a sociedade, 

tornando públicos os compromissos assumidos com a comunidade interna e externa. 

 

2.5.1 Avaliação das Metas e Ações - Gestão PDI 2022-2026  

 

No que consiste as metas do quinquênio 2018-2022 estão elencadas as seguintes 

ações esboçadas:  

 

1ª) Expansão infraestrutura física 
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No Quadro 5 consta a previsão de expansão das instalações físicas da Faculdade 

INSTED em 4.000 m² (quatro mil metros quadrados) de área construída, 

contemplando todas as condições de  acessibilidade em endereço próximo a sede. 

As novas instalações contarão com salas de aulas, banheiros, estacionamento, 

biblioteca, auditórios, complexo administrativo, espaço cultural, área de convivência, 

cantinas, dentre outros. 

 

Quadro 5  Expansão Infraestrutura Física 

CONSTRUÇÃO ESPECIFICAÇÃO ÁREA/m2 ANO 

Prédio com acessibilidade, salas de 
aulas, banheiros, estacionamento, 
biblioteca, auditórios, complexo 
administrativo, espaço cultural, área 
de convivência, cantinas etc. 

Prédio com quarto (4) 
pavimentos: térreo, 
primeiro, segundo, e 
terceiro andares. 

4.000 2024 

Fonte: INSTED - Diretoria Geral / novembro 2021. 

 

A equipe responsável pela construção está providenciando as planilhas de custos, 

que serão acrescidas neste PDI, posteriormente, com todos os dados e estimativas 

necessárias. 

 

2ª) Ampliação dos cursos de Graduação - modalidade presencial 

 

Na Quadro 6 consta a expansão prevista para esses cursos. A ampliação de 

mobiliário, equipamentos, laboratórios, bibliotecas, e afins ocorrerá conforme previsto 

pelo setor administrativo e de planejamento. 

 

Quadro 6 -  Cursos  de Graduação Presencial - PDI 2022-2026 

CURSOS TURNO N. VAGAS 
ANUAIS 

N. ALUNOS 
POR 

TURMA 

DURAÇÃO 
(semestres) 

ANO 

Biomedicina Noturno  80 40 8 
 

2023 

CST Segurança da 
Informação 

Noturno 80 40 5 2023 

CST Redes de 
Computadores 

Noturno 80 40 5 2024 
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Nutrição Noturno 80 40 8 2024 

Enfermagem Noturno 80 40 10 
 

2025 

Fisioterapia Noturno 80 40 10 
 

2026 

Fonte: INSTED - Diretoria Acadêmica / novembro 2021. 

 

3ª) Ampliação dos cursos de Graduação - modalidade a distância 

 

Neste  PDI, consta a expansão desses cursos está indicada na Quadro 7, e as 

adequações da estrutura, que se fizerem necessárias, serão realizadas conforme 

previsto pelo setor administrativo e de planejamento. 

 

Quadro 7 -  Cursos  de Graduação a Distância PDI 2022-2026 

CURSOS N. VAGAS 
ANUAIS 

DURAÇÃO 
(semestres) 

ANO 

Letras / Português Licenciatura 500 8 2022 

Matemática Licenciatura 500 8 2022 

CST Gestão de Agronegócios 500 6 2022 

CST Logística 500 4 2022 

Biomedicina 500  8  2023 

CST Processos Gerenciais 500 4 2023 

CST Segurança de Informação 500 5 2023 

Direito 500 10 2023 

Educação Física – Bacharelado 500 8 2023 

Nutrição 500 8 2024 

CST Redes de Computadores 500 5 2024 

Enfermagem 500 10 2025 

Fisioterapia 500 10 2026 
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Fonte: INSTED - Diretoria Acadêmica / novembro 2021. 

4ª) Ampliação dos cursos de Pós-Graduação - modalidade presencial 

 

Os cursos de Pós-graduação Lato Sensu da Faculdade INSTED orientam-se e estão 

sujeitos as normas especificadas do Regimento Interno da Faculdade INSTED, em 

consonância com as normas estabelecidas pela Direção Geral e Coordenação de 

Pós-graduação. 

Os cursos de Pós-graduação Lato Sensu da Faculdade INSTED atendem com 

exatidão ao que estabelece o MEC - Ministério da Educação, Conselho Nacional da 

Educação, Secretaria Executiva conforme disposto na Resolução CNE nº 1, de 6 de 

abril de 2018, que estabelece diretrizes e normas para a oferta dos cursos de Pós-

graduação Lato Sensu denominados cursos de especialização, no âmbito do sistema 

federal de educação superior, conforme prevê o art. 39, § 3º, da lei nº 9.394/1996.  

Os cursos de Pós-graduação Lato Sensu da Faculdade INSTED podem ser oferecidos 

na modalidade presencial, hibrido e a distância, atendendo as às normas 

complementares específicas para cada modalidade. 

Os cursos de Pós-graduação Lato Sensu da Faculdade INSTED tem duração 

conforme Prprojeto Pedagógico de cada Curso, possuem  carga horária mínima de 

360 (trezentos e sessenta horas), apresentados também em seus calendários 

acadêmicos.  

O Trabalho de Conclusão de Curso (quando houver) deverá ser elaborado e finalizado 

dentro do prazo do cronograma estabelecido em cada curso de Pós-graduação Lato 

Sensu da Faculdade INSTED. 

No curso de Pós-Graduação Lato Sensu da Faculdade INSTED, a avaliação expressa 

o resultado final de acordo com os critérios estabelecidos pelo professor e os 

respectivos instrumentos avaliativos.  

A avaliação deverá ser expressa através de notas de zero (0,0) a dez (10,0), sendo a 

Média Final para efeitos de aprovação, em cada módulo, igual ou superior a 7,0 (sete), 

bem como a frequência mínima obrigatória de 75% da carga horária total de cada 

modulo, atendendo ao que estabelece o MEC - Ministério da Educação (Resolução 

CNE nº 1, de 6 de abril de 2018, que estabelece diretrizes e normas para a oferta dos 

cursos de pós-graduação lato sensu denominados cursos de especialização, no 
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âmbito do sistema federal de educação superior, conforme prevê o art. 39, § 3º, da lei 

nº 9.394/1996, e dá outras providências). 

O artigo científico poderá ser apresentado somente após a conclusão de todos os 

créditos do curso.  

Considerar-se-á aprovado no curso o especializando cujo desempenho aferido 

formalmente nos módulos e no TCC - Trabalho de Conclusão de Curso (quando 

houver), atingir ou ultrapassar a média 7,0 (sete).  

As aulas ministradas atenderão uma proposição ativa, por meio da utilização de 

metodologias ativas, serão expositivo-dialogadas, presenciais e virtuais, serão 

utilizados diferentes encaminhamentos como: dinâmicas de grupo, estudo dirigido, 

estudo de caso, seminários, etc sempre articulando os saberes teóricos aos saberes 

práticos dos envolvidos no processo educativo. Nas aulas os docentes estabelecem 

as opções pedagógicas por meio de interações tendo em vista a criatividade, tanto do 

estudante, quanto do professor. 

Após a conclusão de todas os módulos e a entrega do TCC, sendo aprovado em todas 

as etapas o pós-graduando, o acadêmico poderá requerer seu certificado, que sera 

emitido em consonância com o disposto na Resolução CNE/CES nº 01/04/2018. 

A expansão dos cursos de Pós-graduação Lato Sensu na Faculdade INSTED está 

indicada nos Quadros 8 e 9 deste PDI. Os ajustes  institucionais ocorrerão para 

atender as necessidades de cada curso, em consonância com o planejamento 

acadêmicos e o setores administrativo e de planejamento. 

 

Quadro 8 Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu INSTED - modalidade 
Presencial PDI 2022-2026 
 

Curso  Modalidade Ano 

NEONATOLOGIA E PEDIATRIA COM ÊNFASE EM 

UTI 
Presencial 

2022 

SAÚDE DA MULHER: GINECOLOGIA E 

OBSTETRÍCIA 

Presencial 2022 

ESTOMATERAPIA: ESTOMIAS, FERIDAS E 

INCONTINENCIA 

Presencial 2023 

FISIOTERAPIA CARDIORRESPIRATÓRIA ADULTO E 

NEONATAL 

Presencial 2023 
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DIREITO ELEITORAL Presencial 2024 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL Presencial 2024 

TRICOLOGIA E TERAPIA CAPILAR Presencial 2024 

SAUDE MENTAL E QUALIDADE DE VIDA NO 

TRABALHO 

Presencial 2025 

DIREITO DIGITAL Presencial 2025 

FISIOTERAPIA NEUROFUNCIONAL DA 

NEONATOLOGIA E TERCEIRA IDADE 

Presencial 2026 

GESTÃO DE SAÚDE COM ÊNFASE EM SAÚDE 

SUPLEMENTAR 

Presencial 2026 

Referência: Coordenadoria de Pós-Graduação / julho 2022. 

 

5ª) Ampliação dos cursos de Pós-Graduação - modalidade a distância 

 

Para a Pós-Graduação Lato Sensu constam no Quadro 9 deste PDI 2022-2026, na 

modalidade a distância (EAD), a seguinte projeção: 

 

 
Quadro 9 Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu INSTED - modalidade a 
distância – PDI 2022-2026 

 

Curso Modalidade ANO 

DOCÊNCIA E ENSINO SUPERIOR EaD 2022 

DOCÊNCIA, TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO EM 

LIBRAS 

EaD 2022 

METODOLOGIAS ATIVAS E NEUROCIENCIAS EaD 2022 

EDUCAÇÃO LATINO-AMERICANA E 

DEOCOLONIALIDADE 

EaD 2022 

EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA EaD 2022 

EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA EaD 2022 

MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS EaD 2022 

GESTÃO ESCOLAR E COORDENAÇÃO 

PEDAGÓGICA 

EaD 2023 
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GESTÃO DE NEGÓCIOS INTERNACIONAIS EaD 2023 

GESTÃO DE NEGÓCIOS EM SERVIÇOS DE BELEZA EaD 2023 

GESTÃO DE PROJETOS AMBIENTAIS EaD 2024 

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EaD 2024 

GESTÃO DE EQUIPES E LIDERANÇA  EaD 2024 

NEGOCIAÇÃO E VENDAS EaD 2024 

NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EaD 2024 

GESTÃO DE PROJETOS E METODOLOGIAS ÁGEIS EaD 2025 

MARKETING E COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EaD 2025 

COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR E 

PESQUISA DE MERCADO 

EaD 2025 

MBA EM DESENVOLVIMENTO HUMANO E GESTAO 

DE PESSOAS 

EaD 2025 

CYBERSECURITY EaD 2026 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E GERÊNCIA DE 

CIDADES 

EaD 2026 

CRIMES VIOLENTOS CONTRA INSTITUIÇÕES 

FINANCEIRAS  
EaD 

2026 

Referência: Coordenadoria de Pós-Graduação / julho 2022. 

 

 

 

 

 

3. PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL – (PPI) E DESENVOLVIMENTO 

INSTITUCIONAL 

 

3.1 PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL DA FACULDADE INSTED 

 

Atendendo ao disposto no Decreto Nº 9235 de 15 de dezembro de 2017, em seu Art. 

21, II, que altera o Decreto 5.773, de 09 de maio de 2006, art. 16, II, o PPI -  
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Pedagógico Institucional - PPI é parte integrante do PDI e propõe uma reflexão sobre 

as políticas institucionais e ações educacionais, subsidiando o processo de 

planejamento e da gestão acadêmico-administrativa. 

O Projeto Pedagógico Institucional (PPI) é um documento de orientação acadêmica, 

constituído de propósitos próprios, intenções e filosofia institucional, a partir das bases 

regimentais e do plano de desenvolvimento institucional da Faculdade INSTED  , 

enfim, estabelece as políticas previstas para sua prática educacional.  

Para a Faculdade INSTED   as políticas perpassam pela intenção de formar egressos 

que possuam domínio das competências e habilidades, além de uma formação 

comprometida com princípios de solidariedade, ética e cidadania. 

Entendendo a função social do PPI, este documento se consolida como um 

instrumento político, filosófico e teórico-metodológico que norteia o fazer pedagógico 

da Faculdade INSTED  , resultando no exercício reflexivo que aponta para mudanças 

necessárias a serem vividas por administradores, diretores, coordenadores, 

educadores e educandos. 

Neste sentido, todos os membros envolvidos no processo devem fazer uso do 

exercício dialógico intra e interpessoal, possibilitando assim a formação de 

profissionais com uma visão abrangente do mundo contemporâneo e do papel da 

educação superior nos espaços micro e macro da comunidade em que a Faculdade 

INSTED   está inserida, contribuindo assim para a integração e participação do 

discente para com os desafios atuais. 

Com efeito, o projeto pedagógico institucional da Faculdade INSTED  , detalhado 

abaixo, é abrangido pela inserção regional; princípios filosóficos e técnico-

metodológicos; organização didático-pedagógica; políticas de ensino, iniciação 

científica, projetos de extensão; e responsabilidade social. 

 

3.2 METAS, OBJETIVOS E PRAZOS INSTITUCIONAIS 

 

Os objetivos institucionais apresentam-se formulados considerando o vislumbrar de 

oportunidades e a concretização dos compromissos relevantes identificados nos 

cenários envolvidos na busca da minimização dos desafios externos e fraquezas 

internas, e também com vistas a desenvolver cada vez mais seus pontos fortes no 

tocante à operacionalização das opções estratégicas no curto, médio e longo prazo. 
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Desta forma, a Faculdade INSTED envidará as ações pertinentes, não medindo 

esforços no sentido de: 

✓ contratar professores mediante análise detalhada do Curriculum Vitae e 

entrevista, primando pela aderência de sua titulação à área da disciplina a ser 

ministrada, bem como atendo à experiência acadêmica e profissional na mesma área, 

mantendo um quadro de docentes composto por especialistas, mestres e doutores, 

respeitando sempre os critérios estabelecidos pela legislação vigente; 

✓ inserir o docente no quadro de pessoal da IES com regime de trabalho 

compatível com as atividades de classe e extraclasse desenvolvidas, mantendo 

docentes em regime de tempo integral, parcial e horista, respeitando sempre os 

critérios estabelecidos pela legislação vigente; 

✓ oferecer ensino de graduação e de pós-graduação de comprovada 

qualidade, expandindo seus cursos em forte sintonia com as necessidades da 

sociedade; 

✓ disponibilizar por meio dos currículos dos cursos de graduação e pós-

graduação da IES a formação humanística, teórica e prática interdisciplinar e 

multidisciplinar, necessárias ao ensino de qualidade;  

✓ implantar e consolidar programa de pós-graduação em nível Lato Sensu; 

✓ Implementar núcleos de investigação técnico-científica e de extensão, 

buscando incentivar a dedicação docente e a participação discente, bem como 

organizar espaço físico para o desenvolvimento de tais atividades; 

✓ destinar percentual compatível à receita líquida para a aquisição, 

atualização e ampliação do acervo bibliográfico, equipamentos e recursos 

tecnológicos e audiovisuais necessários ao desenvolvimento das práticas 

curriculares; 

✓ primar pela formação interdisciplinar e multidisciplinar em seus cursos; 

✓ prover e possibilitar mecanismos de integração entre a instituição e 

comunidade local; 

✓ profissionalizar o quadro gerencial e de apoio técnico e administrativo da 

Instituição; 

✓ disponibilizar Infraestrutura física e tecnológica adequada ao 

funcionamento das atividades acadêmicas; 
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✓ promover as adaptações e reformas necessárias nas instalações físicas 

da IES, tornando-as compatíveis com as atividades de ensino relacionadas a cada 

curso proposto; 

✓ atualizar e manter programas avançados de informatização de gestão 

acadêmico-administrativa; 

✓ desenvolver e manter um modelo de organização e gestão com altos 

padrões de eficácia, confiabilidade e capacidade de resposta; 

✓ fazer da qualidade, flexibilidade e prontidão do atendimento à 

comunidade, destacadamente aos estudantes, um fator de diferenciação e 

reconhecimento da Instituição. 

Desse modo, para que as ações destacadas acima sejam desenvolvidas pela 

Faculdade INSTED  , destacam-se as seguintes estratégias: 

✓ assegurar uma sistemática de avaliação institucional, interna e externa, 

que contemple dimensões qualitativa e quantitativa, vital para o acompanhamento e o 

aperfeiçoamento do modelo de gestão praticado pela Faculdade INSTED; 

✓ incentivar a produção de material didático de qualidade disponibilizando, 

para tanto, núcleos de apoio à produção, formatação e difusão desses materiais; 

✓ viabilizar o uso das novas tecnologias de comunicação e informação na 

educação, com o intuito de agilizar o acesso à informação e democratizar o 

conhecimento; 

✓ aumentar a oferta de cursos de graduação, de pós-graduação e de 

extensão, visando o atendimento às demandas regionais/nacionais e a difusão do 

saber; 

✓ promover um ambiente investigativo capaz de despertar a capacidade 

crítica e de reflexão em seu meio acadêmico; 

✓ implementar programa de apoio, qualificação e permanência do corpo 

docente/ discente/administrativo, de forma a assegurar a qualidade permanente da 

educação promovida pela IES; 

✓ participar do desenvolvimento regional, por meio da difusão do 

conhecimento e da participação em programas que objetivem o desenvolvimento da 

comunidade em que está inserida; 
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✓ fortalecer as ações extensionistas, por meio de programas e projetos 

institucionais e incrementar as parcerias com iniciativas municipais, estaduais, 

nacionais e internacionais; 

✓ implementar um processo de modernização da Infraestrutura 

organizacional, com vistas à melhoria da qualidade de vida e do trabalho nesta IES. 

A operacionalização de suas metas institucionais ocorreu no decorrer da implantação 

e consolidação de seus cursos e programas, conforme detalhado no Quadro 10,  

abaixo: 

 

Quadro 10 Metas Institucionais 2017-2021 

METAS PDI 2017 – 2021 2017 2018 2019 2020 2021 Ação  

Cadastro da mantenedora e da 
mantida no sistema e-MEC 

X     
 Concluído 

Protocolo do Pedido de 
Credenciamento do INSTED  e 
inserção dos dados solicitados pelo 
sistema e-MEC 

X     

Concluído 

Protocolo dos pedidos de autorização 
de cursos e inserção dos dados 
solicitados pelo sistema e-MEC 

X     
Concluído 

Credenciar a Faculdade INSTED    X    Concluído 

Autorizar os cursos de Administração, 
Ciências Contábeis, Direito, 
Pedagogia e Tecnologia em Análise e 
Desenvo,lvimento de Sistemas 

 X    

Concluído 

Implantar os projetos pedagógicos dos 
cursos, de acordo com a legislação 
vigente 

 X    
Concluído 

Implantar os órgãos deliberativos e 
executivos da IES em conformidade 
com o Regimento 

X X    
Concluído 

Criar a Comissão Própria de Avaliação 
(CPA), a Ouvidoria e outros órgãos 
didático-pedagógicos 

X X    
Concluído 

Instalar comissão para elaboração dos 
projetos de Cursos de Pós-Graduação 
Lato Sensu 

 X    
Concluído 
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Implantar o Programa de Nivelamento 
e o de Acompanhamento Pedagógico 
e Psicopedagógico 

 X    
Concluído 

Implantar Laboratórios para o apoio 
didático-pedagógico nos cursos 

 X X X X 
Concluído 

Implantar o controle orçamentário X X X X X Concluído 

Ofertar Processo Seletivo  X X X X Concluído 

Contratar docentes e funcionários X X X X X Concluído 

Priorizar acompanhamento e 
avaliação das metas e ações 
institucionais 

 X X X X 
Concluído 

Implantar programas, projetos e 
cursos de extensão com o 
envolvimento do corpo docente e 
discente do INSTED 

 X X X X 

Concluído 

Elaborar projetos de cunho social, para 
integração do INSTED  com a 
comunidade. 

 X X X X 
Concluído 

Solicitar reconhecimento dos cursos 
de graduação, conforme legislação 
vigente 

  X X X 
Em 

andamento 

Ofertar cursos de pós-graduação Lato 
Sensu, em nível de Especialização 

  X X X 
  
Concluído 

Implantar o Programa de 
Acompanhamento de Egressos 

  X X X 
Em 

andamento 

Ampliar e manter atualizado o acervo 
da Biblioteca 

 X X X X 
Concluído 

Ampliar e manter atualizado os 
equipamentos e os recursos de 
informática e audiovisuais 

 X X X X 
Concluído 

Possibilitar a formação continuada aos 
docentes e funcionários em eventos de 
cunho didático-pedagógico 
(atualização, capacitação, palestras, 
seminários, mesas redondas etc.) 

 X X X X 

Concluído 

Possibilitar formação continuada aos 
docentes e ao pessoal técnico-

 X X X X 
 

Reprogramar 
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administrativo em programas de pós-
graduação Lato e Stricto Sensu 

Aplicar avaliação Institucional  X X X X Concluído 

Analisar, processar e divulgar o 
resultado da Avaliação Institucional 

 X X X X 
Concluído 

Levantar os pontos positivos e 
negativos da auto-avaliação do ano 
anterior e definir metas e ações com 
cronograma de implantação 

 X X X X 

 

Concluído 

Ampliação e reestruturação das 
instalações físicas 

 X X X X 
Em 

andamento 

Solicitar autorização de novos cursos 
de graduação junto ao sistema e-MEC 

 X X X X 
Em 

andamento 

 

A seguir constam as metas previstas para o PDI 2022-2026: 

Quadro 11 Metas previstas para o PDI 2022-2026 

METAS PDI 2022 – 2026 2022 2023 2024 2025 2026 

Ampliação da insfraestrutura física da IES x x x   

Solicitar e protocolar os pedidos de 
reconhecimento  cursos de graduação 
presencial e a distância e inserção dos dados 
solicitados pelo sistema e-MEC  

x x x x x 

Solicitar e protocolar o pedido de 
Recredenciamento da Faculdade INSTED e 
inserção dos dados solicitados pelo sistema 
e-MEC 

x x    

Solicitar e protocolar os pedidos de 
autorização de novos cursos e inserção dos 
dados solicitados pelo sistema e-MEC 

x x x x x 

Ampliar o portfólio e oferta de novos cursos de 
pós-graduação lato sensu (presencial) 

x x x x x 

Ampliar o portfólio e oferta de novos cursos de 
pós-graduação lato sensu (a distância) 

x x x x x 

Implantar os projetos pedagógicos dos 
cursos, de acordo com a legislação vigente 

x x x x x 
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Instalar o Núcleo de Extensão, Iniciação 
Científica e Ações de Responsabilidade 
Social 

x     

Implementar o Programa de Nivelamento e o 
de Acompanhamento Pedagógico e 
Psicopedagógico 

x x x   

Implementar os laboratórios específicos para 
o apoio didático-pedagógico nos cursos 

x x x x x 

Implementar  o controle orçamentário x x x x x 

Acompanhar a avaliação das metas e ações 
institucionais 

x x x x x 

Ampliar a oferta programas, projetos e cursos 
de extensão com o envolvimento do corpo 
docente e discente do INSTED 

x x x x x 

Elaborar projetos de cunho social, para 
integração do INSTED  com a comunidade. 

x x x x x 

Implantar o Programa de Acompanhamento 
de Egressos 

x x x x x 

Ampliar e manter atualizado o acervo da 
Biblioteca 

x x x x x 

Ampliar e manter atualizado os equipamentos 
e os recursos de informática e audiovisuais 

x x x x x 

Possibilitar a formação continuada aos 
docentes e funcionários em eventos de cunho 
didático-pedagógico (atualização, 
capacitação, palestras, seminários, mesas 
redondas etc.) 

x x x x x 

Possibilitar formação continuada aos 
docentes e ao pessoal técnico-administrativo 
em programas de pós-graduação Lato e 
Stricto Sensu 

x x x x x 

Consolidar o Programa de Autoavaliação 
Institucional 

x x x x x 

Analisar, processar e divulgar o resultado da 
Autoavaliação Institucional e avaliação 
externa 

x x x x x 

Levantar os pontos positivos e negativos da 
auto-avaliação do ano anterior e definir metas 

x x x x x 
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e ações com cronograma de implantação do 
Plano de Melhorias 

Elaborar e aplicar plano de manutenção das 
das instalações físicas, hidráulica e elétrica 

x x x x x 

 

3.3 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA DA INSTITUIÇÃO 

 

As instituições de ensino superior têm sido cobradas e interpeladas a se inserir nas 

contradições do sistema social, sem, contudo, conseguir o amadurecimento 

necessário para uma atuação mais eficaz. Estando inseridas numa sociedade de 

desenvolvimento desigual, carentes de recursos humanos qualificados e de lideranças 

capazes de atuarem como agentes de mudança, as IES necessitam de uma análise 

crítica que as conduza ao diagnóstico de suas necessidades e a um projeto que 

estabeleça as suas prioridades estratégicas de mudanças. 

Consequentemente, uma instituição de ensino superior deve ter, ao lado de seu 

caráter acadêmico, de sua procura do saber, do desejo de promover a criatividade, 

uma função explícita de colaboradora do desenvolvimento e da solução dos 

problemas contidos em nosso habitat. Sua preocupação deve ser a de produzir 

modelos de desenvolvimento baseados em valores humanos novos, voltados para 

problemas da realidade.  

Além disso, as IES precisam ter como função básica a posição de crítica, fazendo da 

sala de aula e dos laboratórios locais para o questionamento dos valores e 

pressupostos anteriormente adquiridos, concorrendo para a transformação dos 

estudanes e professores em agentes de mudança. Como agente determinante, 

portanto, a Faculdade INSTED estará agindo sobre o espaço social em que está 

inserido, e via sua dinâmica operacional, agindo para ajudar a promover o 

desenvolvimento sócio-educacional local, regional e nacional. 

Implícitas nestas funções estão algumas idéias que caracterizam o processo didático-

pedagógico na Faculdade INSTED, ou seja: 

▪ os estudantes serão ajudados e estimulados a usar o conhecimento 

existente para serem criativos. Serão preparados para aceitar e promover mudanças. 

Voltarão seu interesse máximo para a consideração dos valores humanos, com 

habilidade tanto para criticar e questionar, como para responder e construir. As 



  

125  

experiências organizadas e proporcionadas deverão contemplar problemas que sejam 

significativos e relevantes para as suas vidas e para a formação profissional; 

▪ aos acadêmicos serão providas vivências conduzíveis à formação de 

uma consciência crítica, ao conhecimento interdisciplinar, ao trabalho de equipe 

envolvendo discentes e docentes, ratificando os compromissos da instituição em 

função dos problemas que o desenvolvimento sócio-político-econômico coloca. 

No caso da Faculdade INSTED, o desafio que se coloca para a sua inserção na 

sociedade local, regional e nacional, que se prenuncia no novo século é, 

principalmente, o da adequação da sociedade - e consequentemente, do cidadão 

brasileiro - para a criação, adaptação e absorção de mudanças importantes que já 

vêm ocorrendo nas sociedades mais desenvolvidas. Mudanças que, aparentemente, 

têm maior impacto nas relações econômicas, mas que, na realidade, se refletem no 

cotidiano das relações políticas entre as nações e das relações sociais entre os 

indivíduos. 

Neste contexto, a Faculdade INSTED deve planejar sua organização didático-

pedagógica de maneira coerente com os objetivos que se propõe atingir, tomando por 

base um conjunto de princípios e idéias básicas que norteiam as atitides do corpo 

docente, discente e técnico-administrativo. 

A seguir são apresentados as principais idéias e princípios básicos que serão objeto 

de frequentes reuniões para análises, discussões e incorporações por todos os pares 

e colocados em prática no dia-a-dia da Faculdade INSTED . 

 

3.4 POLÍTICA INSTITUCIONAL PARA A MODALIDADE PRESENCIAL 

 

3.4.1 POLÍTICAS ACADÊMICAS  

 

3.4.2 Políticas Gerais de Ensino  

 

Pressupõe-se que à Educação cabe preparar o indivíduo para compreender a si 

mesmo e ao outro, através de um melhor conhecimento do mundo e das relações que 

se estabelecem entre os homens e entre estes e o meio ambiente físico e social. 

A Faculdade INSTED entende também que à Educação cabe preparar os indivíduos 

para compreender os impactos das novas tecnologias na cultura através da 
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concepção de sociedade como um processo complexo e inacabado onde valores e 

paradigmas estão sendo permanentemente questionados. 

Entende ainda que a sociedade “global” é composta por “diferentes”, cujas 

características terão enorme importância para a Instituição na superação do “déficit 

de conhecimentos” e no enriquecimento do diálogo entre povos e culturas. Então será 

a partir da compreensão das diferenças individuais, da aceitação dos opostos, da 

tolerância com os adversos, que se construirá a sociedade "global", pluralista e 

fraterna. 

A Faculdade INSTED, por fim, entende que, enquanto agência promotora de ensino 

superior, deve ser precursora de uma política de ensino teoricamente rigorosa, sólida 

e articulada organicamente a um projeto de sociedade em transformação e de 

educação comprometida com os coletivos constituídos. 

Consequentemente, a Faculdade INSTED deverá estar continuamente preocupada 

com a transmissão e a construção do saber, com a iniciação científica, com inovações, 

com o ensino e a formação profissional que contemple conhecimentos, habilidades e 

atitudes necessárias à atuação eficaz do acadêmico - futuro cidadão - bem como com 

a educação continuada e a cooperação técnico-científica-cultural, a fim de contribuir 

com o desenvolvimento sustentável. 

Como instituição de ensino, iniciação científica e extensão, e responsável, portanto, 

não só pela criação, mas pela eficiente divulgação de saberes, a IES irá contribuir na 

resolução de certos problemas que se põem à sociedade através da formação 

intelectual e política de seus egressos. No âmbito social, provocará e participará de 

debates sobre as grandes questões éticas e científicas com as quais a sociedade se 

defronta. 

Consciente de seu papel no processo de formação democrática e com a dinâmica 

flexível que deverá adotar, a Faculdade INSTED preservará, sempre que possível, o 

caráter pluridimensional do ensino superior, proporcionando ao acadêmico uma sólida 

formação geral necessária à superação dos “desafios de renovadas condições de 

exercício profissional e de produção de conhecimentos”. Nesse sentido, adotará 

também a prática do estudo independente, na perspectiva da autonomia intelectual, 

como requisito à autonomia profissional e o fortalecimento da articulação da teoria 

com a prática por meio da iniciação científica e da participação em atividades de 

extensão. 
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Para garantir seus objetivos, a Faculdade INSTED, pretende organizar a Educação 

que se desenvolve em torno de quatro aprendizagens fundamentais, ou seja: 

▪ Aprender a conhecer - caracterizado pela busca do domínio dos 

instrumentos do conhecimento com a finalidade precípua de descobrir, compreender, 

fazer ciência; 

▪ Aprender a fazer - entendendo-se que, embora indissociável do 

“aprender a conhecer”, o “aprender a fazer” refere-se diretamente à formação 

profissional, na medida em que se trata de orientar o acadêmico a pôr em prática os 

seus conhecimentos, adaptando a educação à configuração do trabalho na sociedade 

atual; 

▪ Aprender a viver juntos - constituindo-se num grande desafio para a 

Educação, tendo em vista que trata de ajudar os estudantes no processo de 

aprendizagem para a participação, a cooperação e, sobretudo, para a busca coletiva 

de soluções para os problemas contemporâneos; 

▪ Aprender a ser - integrando as três aprendizagens anteriores e 

caracterizando-se pela elaboração de pensamentos autônomos e críticos que 

contribuam na formulação própria de juízos de valor, formando assim um cidadão e 

profissional decidido e preparado para agir nas diferentes circunstâncias da vida. 

Para concretizar sua política de formação, a Faculdade INSTED buscará promover o 

ensino de qualidade por meio da criação e desenvolvimento de atividades acadêmicas 

que considerem os conhecimentos, as habilidades e as atitudes essenciais à 

formação humana, cidadã e profissional, sob a égide da ética, da probidade e da 

democracia. 

Essas diretrizes norteadoras requerem estratégias educativas variadas no pensar e 

fazer acadêmicos da Faculdade INSTED, que buscará gradativamente: 

▪ a construção coletiva - expressa na intenção e prática de cada segmento 

que constitui a instituição, levando em conta a articulação dialética, diferenciação e 

integração, globalidade e especificidade; 

▪ a interação recíproca e transformadora com a sociedade - caracterizada 

pela educação e desenvolvimento econômico-social sustentáveis, reafirmando o seu 

compromisso como potenciadora da formação humana e profissional; 

▪ a construção permanente da qualidade de ensino - entendida e 

incorporada como processual e cotidiana da graduação e da pós-graduação; 
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▪ a integração entre ensino, iniciação científica e extensão - buscando a 

construção de um processo educacional fundado na elaboração/reelaboração de 

conhecimentos, objetivando a apreensão e intervenção na realidade enquanto uma 

totalidade dinâmica e contraditória; 

▪ a extensão voltada para seus aspectos fundamentais - tornar a 

coletividade beneficiária direta e imediata das conquistas do ensino e da iniciação 

científica, socializando o saber acadêmica e a coleta do saber não-científico elaborado 

pela comunidade para, estruturando-o em bases científicas, restituí-lo a sua origem, 

através da interação qualificada e transformadora; 

▪ o desenvolvimento curricular - contextualizado e circunstanciado, 

expressão da concepção de conhecimento entendido como atividade humana e 

processualmente construído na produção da vida material; 

▪ a busca permanente da unidade teoria e prática - o que exige a 

incorporação de professores e estudantes em atividades de iniciação científica; 

▪ a adoção de aspectos metodológicos - fundados nos pressupostos da 

metodologia dialética que concebe a sociedade e a educação como dinâmicas, 

contraditórias e partícipes da construção das relações infra e superestruturais.  

▪ a adoção de infraestrutura de base tecnológica - que possibilita ao 

estudante o acesso permanente a todas as atividades e a interação constantes com 

tutores e professores. 

▪ adoção de sistemas de informática complementares - para a gestão da 

vida acadêmica, em todas as suas dimensões, a exemplo da secretaria acadêmica, 

biblioteca e setor financeiro.  

Considera-se que o ensino superior no contexto atual da sociedade brasileira vem 

enfrentando novos desafios e possibilidades, mas também dificuldades, demandando 

políticas que implicarão em: 

▪ melhoria da qualidade do ensino e da formação profissional, fomentando 

e reforçando a inovação, a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade nos 

programas acadêmicos; 

▪ formação do cidadão crítico, ético, criativo e socialmente comprometido 

com a sociedade, capaz de produzir, organizar, difundir e controlar o conhecimento; 
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▪ condições de igualdade no que se referem ao acesso e permanência, 

tomando por base os méritos, capacidade, esforços e perseverança, sem permitir 

discriminação e favorecendo a inclusão das minorias reconhecidas socialmente; 

▪ desenvolvimento de habilidades que permitam a aprendizagem 

continuada, nas mais deferentes situações de vida; 

▪ formação que considere os aspectos ligados à socialização, integração, 

cooperação e participação. 

Desta forma, pelo fato de a Faculdade INSTED constituir-se num ambiente 

privilegiado de produção de conhecimento, vê-se conclamado a definir novas 

abordagens resultantes da investigação científica, na busca da excelência do padrão 

de qualidade no ensino, na iniciação científica e na extensão, com o propósito de 

atingir a formação profissional mais adequada de seus acadêmicos para o mercado 

de trabalho e para o exercício democrático-participante de cidadania. 

Assim, seu projeto institucional pretende chamar a atenção para a lógica do processo 

de integração e de indissociabilidade, tendo o conhecimento como o núcleo definidor, 

por entender que por esta via se superará a perspectiva gerencial e burocrática de 

uma divisão do trabalho acadêmico. 

Para articular a complexidade deste universo de ação coletiva e social, este projeto 

propõe-se a: 

▪ estabelecer uma política de indissociabilidade Ensino-Iniciação 

Científica-Extensão, considerando que a investigação, a transmissão, a aplicação e a 

transferência do conhecimento se façam permanentemente, em uma articulação e em 

uma integração essencial, uma vez que todo o ensino envolve a perspectiva da 

produção e da inovação do conhecimento; e 

▪ considerar que a função institucional da investigação filosófica, científica, 

artística e literária apresenta-se configurada como um processo de produção do 

conhecimento novo, em torno de objetos definidos e respondendo a uma 

problematização específica, segundo uma metodologia precisa da qualidade do 

ensino e da formação profissional, fomentando e reforçando a inovação, a 

interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade nos programas acadêmicos. 

▪ estruturação de forte base tecnológica que permita a efetiva realização 

de todas as atividades que envolvem a vida acadêmica, as relacionadas ao ensino e 
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aprendizagem, com a interação efetiva entre estudantes, tutores, professores, mas 

também possibilitar uma interação efetiva dos estudantes entre si. 

▪ disponibilização de bibliotecas online, para viabilizar a qualidade do 

ensino proposto pela Faculdade INSTED, abertas aos estudantes e professores e com 

possibilidade de acesso nos ambientes da Instituição, mas também fora dela. 

Nesse sentido, além dos cursos de graduação que pretende implantar, irá preocupar-

se também com a oferta de cursos de pós-graduação lato sensu com intuito de servir 

como base de sustentabilidade ao processo de produção científica. 

Estes procedimentos deverão ocorrer objetivando o fortalecimento do processo de 

formação dos acadêmicos, de inúmeros profissionais do magistério e de outras áreas 

do mercado de trabalho, em conformidade com a política de ensino de graduação e 

pós-graduação destacada abaixo. 

Para seleção dos conteúdos e elaboração dos currículos dos cursos superiores 

ofertados, a Faculdade INSTED adotará os seguintes critérios, os quais deverão 

pautar os debates levados a efeito no âmbito dos respectivos NDE´s: 

 

Critério de Significação: 

 

- O conteúdo será significativo sempre que for capaz de atender às necessidades, 

aspirações e verdadeiros objetivos dos acadêmicos. Será, ainda, significativo quando 

compatível com a realidade pessoal, social e cultural do estudante e expressar os 

verdadeiros valores existenciais refletidos na missão e valores da Faculdade INSTED. 

Os conteúdos serão significativos quando atingirem profundamente o estudante, no 

que diz respeito a uma verdadeira aprendizagem e na consecução dos objetivos da 

educação, como estabelecidos nas normas legais em vigor. 

 

Critério de adequação às necessidades sociais e culturais: 

 

- Os conteúdos devem refletir os amplos aspectos da cultura, tanto do passado quanto 

do presente, assim como as possibilidades e necessidades futuras da sociedade. Os 

melhores conteúdos são exatamente aqueles que atendem às necessidades sociais 

e individuais do acadêmico, porquanto o estudante está inserido numa sociedade que 

lhe apresenta múltiplas exigências de toda ordem e lhe impõe uma gama de 
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obrigações e responsabilidades. Não se pode, contudo, olvidar que esse mesmo 

acadêmico é um indivíduo único, com necessidades pessoais e com objetivos 

particulares que também precisam encontrar eco na atividade educacional 

desenvolvida. 

 

Critério de interesse: 

 

- Um dos objetivos dos conteúdos é manter e desenvolver o interesse permanente do 

estudante em atingir os seus objetivos, podendo assim resolver os seus problemas e 

atender às suas necessidades pessoais. Os conteúdos selecionados devem refletir 

profundamente os interesses dos estudantes, servindo, pois, como aspecto essencial 

para seleção dos conteúdos das unidadescurriculares e, com isso, para elaboração 

dos currículos dos cursos ofertados pela Faculdade INSTED. 

 

Critério de validade: 

 

- Exige que a estrutura essencial, que caracteriza estes conteúdos, reflita, tanto 

quanto possível, a utilização da disciplina da qual fazem parte. Todo o conteúdo, que 

não responder a este critério de validade, é destituído de valor no contexto da oferta 

educacional pretendida, sendo capaz de provocar o desinteresse, o desgaste 

intelectual e emocional do estudante, em decorrência da perda do valor da aquisição 

de tal conhecimento. O conhecimento sem a aplicabilidade perde o seu sentido e se 

torna irrelevante para qualquer estudante. É necessário selecionar conteúdos que 

sejam válidos não só para o momento, mas que possam servir para toda a vida do 

indivíduo. Conteúdos que abram novas perspectivas, novas visões, novas 

possibilidades. Conteúdos que o estudante possa trabalhá-los, isto é, ocupá-los 

Enfim, conteúdos que respondam aos anseios dos estudantes. 

Critério de utilidade: 

 

- O critério de utilidade vai levar-nos a atender diretamente o uso posterior do 

conhecimento, em situações novas. Na seleção de conteúdos, ele estará presente 

quando conseguirmos harmonizar os conteúdos selecionados para estudo, com as 

exigências e características do meio em que vivem nossos estudantes.  
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Critério de possibilidade de reelaboração: 

 

- Refere-se à recepção, assimilação e transformação da informação pelo próprio 

estudante. A reelaboração serve para que os conteúdos selecionados possibilitem ao 

estudante realizar elaborações e aplicações pessoais a partir daquilo que aprendeu. 

Desse modo os conteúdos devem ser trabalhados pelo estudante de forma pessoal e 

criativa. Mas, para que tal aconteça, esses conteúdos devem ser adequados, para 

que os estudantes possam desenvolver essa habilidade. 

 

Critério da flexibilidade: 

 

- Diz respeito às alterações que podemos realizar em relação aos conteúdos já 

selecionados. A seleção dos conteúdos não pode ser caracterizada pela rigidez como 

se fosse uma definição definitiva e inflexível. Ela consiste na possibilidade de alterar 

e de reestruturar, sempre que for necessário, de acordo com as novas urgências e as 

novas situações que surgem no dia-a-dia do estudante. Os conteúdos selecionados 

não devem ser estabelecidos e prontos, de modo que não possam ser readaptados, 

mas de tal forma que possam atender aos objetivos ou certos requisitos.  

 

Enfim, os conteúdos devem ser estabelecidos de maneira flexível, para possibilitar 

alterações, se necessário for. 

 

3.4.3 Políticas de Ensino de Graduação 

 

A política  de ensino de graduação da Faculdade INSTED nos cursos das modalidades 

presencial e EaD,  fundamenta-se na integração do ensino com a iniciação científica 

e a extensão, objetivando formação de qualidade acadêmica e profissional. Cultiva e 

promove, portanto, uma prática 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 da sociedade. 

Esta política tem como princípios básicos: 
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▪ formação de profissionais nas áreas de conhecimento em que atuar; 

▪ formação política, social e econômica de cidadãos capazes de interagir 

na sociedade; 

▪ valorização dos princípios éticos, morais e cristãos, contribuindo para o 

bem estar da sociedade; 

▪ flexibilização dos currículos, de forma a proporcionar ao estudante a 

maior medida possível de autonomia na sua formação acadêmica; 

▪ atualização permanente dos projetos pedagógicos, levando-se em 

consideração as Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos a serem ofertados e as 

demandas sócio-econômico-culturais da região onde a Faculdade INSTED está 

inserido; 

▪ incentivo à produção técnico-científica e didática do corpo docente; 

▪ qualificação permanente do corpo social, em termos de titulação 

acadêmica e de competências didático-pedagógicas. 

Além disso, como o ensino de graduação da Faculdade INSTED é baseado na ação 

integrada entre teoria e prática profissional; na otimização dos currículos, 

considerando as diretrizes curriculares nacionais e as necessidades da região de 

abrangência; na titulação e qualificação dos docentes e dos tutores, segundo os 

padrões e critérios de qualidade; na adequação de sua infraestrutura, compreendendo 

biblioteca física, biblioteca virtual, laboratórios e demais recursos de informática, 

igualmente definidos pelos padrões e critérios de qualidade; nos demais campos de 

estudos e iniciação científica, como meio permanente de aprendizagem e pela 

incorporação da tecnologia no processo de formação educacional, torna-se 

necessário o desenvolvimento das seguintes políticas educacionais: 

▪ efetiva cooperação e intercâmbio técnico-científico e cultural com outras 

instituições de ensino superior; 

▪ aprimoramento contínuo do sistema de comunicação interna e externa; 

▪ elaboração do projeto de marketing institucional; 

▪ estabelecimento de procedimentos de revisão e aprimoramento de 

normas e rotinas da instituição; 

▪ revisão, sempre que necessária, de sua estrutura organizacional; 

▪ racionalização da utilização dos recursos humanos, materiais e 

financeiros; 
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▪ unificação dos procedimentos administrativos e ampliação do uso de 

recursos tecnológicos que visam acelerar o processo gerencial na IES. 

Contudo, será considerada, na definição dessas políticas, a busca de excelência na 

capacitação técnica visando atender a demanda por preparação, formação e 

aprimoramento educacional e profissional, principalmente devido à inclusão dos 

avanços tecnológicos no ensino superior. 

 

3.4.4 Política para os Cursos na Modalidade EaD 

 

Especificamente para os cursos que funcionam na modalidade EaD, serão 

observadas ainda as seguintes políticas: 

▪ Aperfeiçoamento constante da metodologia e adequação dos Projetos 

Pedagógicos dos Cursos em consonância com as necessidades locais e regionais e 

as novas práticas emergentes no campo do conhecimento relacionado ao curso; 

▪ Articulação e integração do NEAD (Núcleo de Educação a Distância) 

com as demais unidades acadêmicas de graduação, pós-graduação e extensão da 

Faculdade INSTED, dos cursos presenciais;  

▪ Implementação de estratégias permanentes de acompanhamento e 

avaliação dos cursos e das atividades acadêmicas e administrativas, visando ao seu 

constante aprimoramento;  

▪ Incentivo à formação de grupos de pesquisa internos na área da EaD, 

com foco nos processos de ensino e aprendizagem e na utilização de tecnologias 

digitais de comunicação e informação. 

 

 

 

3.4.5 Política para o Ensino de Pós-Graduação 

 

A Faculdade INSTED reconhecendo o importante papel social que a educação 

continuada realiza na promoção do desenvolvimento e bem-estar da sociedade e 

sendo este um componente importante na missão institucional, propõe uma política 

de pós-graduação Lato Sensu que resulte em um ensino adequado e de acordo com 

as normas estipuladas pela legislação vigente e órgãos federais responsáveis. 



  

135  

Esta política de pós-graduação Lato Sensu será consubstanciada em ações que 

possibilitem alcançar metas de qualidade na iniciação científica, na capacitação de 

corpo docente e na qualificação dos cursos, em áreas definidas como estratégicas 

para o desenvolvimento regional e nacional, prioritários para a própria Faculdade 

INSTED, na área dos cursos que oferece. 

O estabelecimento da política de pós-graduação Lato Sensu partirá de pressupostos 

básicos que norteiam suas ações e do diagnóstico da situação da pós-graduação na 

região. A partir desta análise, definirá o planejamento de metas e ações, o cronograma 

e orçamento que forneçam as condições para implantação dos programas de Pós-

Graduação Lato Sensu.  

Os princípios básicos desta política serão: 

▪ contribuição e participação ativa no desenvolvimento regional e nacional 

na formação de recursos humanos qualificados; 

▪ definição de áreas prioritárias e desenvolvimento da investigação 

científica nessas áreas, inclusive com os parceiros; 

▪ consolidação da concepção de programas de pós-graduação Lato 

Sensu  integrados à graduação; 

▪ formação de grupos para atuação em investigação científica; 

▪ busca contínua pelo melhor corpo corpo docente em nível nacional; 

▪ prioridade na busca pela excelência na qualidade do ensino para a 

formação profissional e técnico-científica. 

Coerente com os princípios e propostas que caracterizam a presente política, a Pós-

Graduação Lato Sensu adotará mecanismos de avaliação institucional, incluindo a 

participação de especialistas internos ou externos, nacionais ou internacionais, 

conduzindo processos de acompanhamento dos mesmos e revertendo seus 

resultados para a continuada melhoria de sua qualidade. 

 

3.4.6 Políticas de Iniciação Científica 

 

A iniciação científica é um processo educativo fundamental para a criação e a cultura 

de investigação na Faculdade INSTED, contribuindo para a melhoria da qualidade do 

ensino e da extensão. Sem dúvida, é imprescindível que ocorra no contexto de 

projetos desenvolvidos por docentes, ligados às linhas de ação definidas pela 
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instituição, ou, pelo menos, por meio da monitoria, que assume uma relação 

fundamental com a iniciação científica. 

Neste compasso, o que deve de ser levado em consideração é que a concepção a ser 

adotada no âmbito do programa de iniciação científica é a de integração com o ensino, 

não fazendo desta um simples programa de bolsa ou de estímulos para um grupo 

selecionado. Nela devem ser despertadas ações didático-pedagógicas para os 

estudantes, constituindo o cerne de todo processo educativo. 

Entretanto, a iniciação científica na Faculdade INSTED terá como objetivos: 

▪ Em relação aos estudantes:  

✓ despertar vocação científica e incentivar talentos potenciais, para sua 

participação efetiva em projetos científicos; 

✓ proporcionar o domínio da metodologia científica, assim como estimular 

o desenvolvimento do pensamento científico e da criatividade; 

✓ despertar uma nova mentalidade em relação às atividades científicas; 

✓ preparar o estudante participante de programa de bolsa de iniciação 

científica para o acesso à pós-graduação; 

✓ aumentar a produção acadêmica dos discentes bolsistas; 

✓ proporcionar ao bolsista a aprendizagem de técnicas e métodos 

científicos e o estímulo ao desenvolvimento do pensar cientificamente e da 

criatividade. 

▪ Em relação à Instituição: 

✓ contribuir para a sistematização e institucionalização da iniciação 

científica na Faculdade INSTED ; 

✓ propiciar condições institucionais para o atendimento aos projetos 

científicos; 

✓ tornar as ações institucionais intensamente ativas e competitivas na 

construção do saber; 

✓ possibilitar a implementação otimizada das atividades interdisciplinares; 

✓ possibilitar uma maior integração entre a graduação e a pós-graduação; 

✓ assegurar suporte qualitativo da formação profissional dos estudantes 

da Faculdade INSTED . 

▪ Em relação aos docentes: 

✓ estimular professores a engajarem-se no processo acadêmico; 
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✓ estimular o aumento da produção científica dos docentes; 

✓ incentivar o envolvimento de docentes em atividades de iniciação 

científica. 

Por fim, a iniciação científica se realizará a partir do ingresso dos acadêmicos nos 

períodos iniciais dos cursos de graduação e será incentivada até a sua conclusão. A 

recomendação para tal é que se abra espaço nos currículos para a inclusão da 

atividade, e valendo-se de todos os meios possíveis e disponíveis, mas sobremaneira, 

embasada no(s): 

▪ potencial de desenvolvimento econômico regional, versando estudos 

sobre fatores que viabilizam o crescimento econômico e a valorização da cidade e da 

região, tendo em conta as peculiaridades do mercado local; 

▪ mercado e ambiente de trabalho e perfil profissional, objetivando 

investigar as condições de absorção dos profissionais pela indústria, comércio e 

serviços, a fim de alimentar um banco de dados e análise Sobre o universo 

mercadológico na cidade e região; 

▪ processo de gestão da informação e tecnologia, que se propõe a estudar 

o desempenho em redes nas organizações de portes diversos e os recursos para 

tornar mais ágeis as trocas de informação em ambientes de tecnologia interligada; 

▪ estudos para o desenvolvimento de aplicativos com finalidades 

educacionais. 

Para atingimento de tais intentos, a Faculdade INSTED colaborará com o 

desenvolvimento da iniciação científica através de trabalhos acadêmicos 

desenvolvidos pelas disciplinas dos cursos que oferece, bem como por meio de 

evento científico que desenvolverá anualmente, onde serão apresentados artigos 

relevantes elaborados pela comunidade acadêmica. 

Os eventos discentes da Faculdade INSTED, dos cursos presenciais e EaD, serão 

apoiados e estruturados pela Instituição, tanto no âmbito do planejamento anual dos 

cursos quanto por iniciativa da Direção. Dentre os eventos que serão organizados 

pelos cursos para exposição de resultados e trabalhos dos estudantes estão: feira de 

gestão; campeonato de programação; comemorações com palestras dos dias das 

profissões; cafés com debates, entre outros que poderão ser propostos pelos 

Colegiados do Cursos e pelo NEaD. 

Por iniciativa da instituição serão promovidos encontros culturais; semana do 
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empreendedor, comemorações de encerramento de período letivo. 

Para que a política de iniciação científica consiga alcançar os objetivos desejados, foi 

aprovado seu regulamento pelo CONSUP. 

 

3.4.7  Políticas de Extensão 

 

A Faculdade INSTED, tomando como parâmetro os padrões de qualidade 

referendados pelo MEC, pretende desenvolver atividades de extensão, envolvendo 

corpo docente, discente e comunidade local, sobre temas vinculados aos cursos 

pretendidos e incentivar a elaboração e implementação de projetos locais e regionais, 

em parcerias com o setor público, privado e terceiro setor. 

Atendendo os dispositivos legais da Resolução nº 07/2018 do CNE-MEC que 

estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira e regimenta 

o disposto na Meta 12.7 do Plano Nacional de Educação - PNE 2014-2024, a 

Faculdade Insted se preocupa em pensar as políticas extensionistas com os princípios 

que direcionam a subsequente estrutura assistida pela Coordenadoria Acadêmica: 
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As atividades de extensão terão como base o interesse local e regional e a construção 

de parcerias, mediante a elaboração de instrumentos de contratos e convênios, tendo 

como prioridade o desenvolvimento de atividades acadêmicas de aprofundamento de 

temas que envolvam, a um só tempo, interesse local e interesse acadêmico de 

docentes e discentes, marcados pela interdisciplinaridade e pela interação 

transformadora com a comunidade locorregional. 

Pelo órgão competente, a Faculdade INSTED indicará membros do corpo docente e 

discente para a constituição de Grupo de Trabalho, com a finalidade específica de 

elaborar propostas de seminários e outras atividades, com vistas a dar efetividade ao 

seu programa de extensão. 

Esta política se conceberá como um mecanismo acadêmico de formação que articula 

a produção científica e sua transmissão com a aplicação e transferência dos 

resultados. Isto se fará num processo educativo, acadêmico, científico, cultural e 

comunitário que relaciona a iniciação científica e o ensino de forma indissociável. 

Enfim, será a extensão que viabilizará e operacionalizará a relação transformadora e 
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biunívoca entre a IES e Sociedade, Sociedade e IES. 

Consequentemente, as atividades de extensão devem significar uma troca sistemática 

e permanente de saberes e de atitudes, por meio de uma comunicação produtiva com 

a sociedade, proporcionando o desenvolvimento acadêmico e cultural integrado ao 

desenvolvimento da comunidade onde está inserido a Faculdade INSTED . 

Ao promover a ação social e a prestação de serviços articulados com as diferentes 

demandas, os projetos de extensão da Faculdade INSTED explicitarão as maneiras 

como será garantida a indissociabilidade entre iniciação científica, ensino e extensão, 

inclusive nos projetos pedagógicos dos cursos ofertados.  

Entenda-se que não se pode negar a dimensão da iniciação científica, que deve estar 

presente em toda a atividade didática, e não só na formação do hábito e da atitude de 

investigação, no estímulo à criatividade e no despertar da curiosidade, deve aliar-se 

de forma indivisível à extensão na sedimentação de uma mentalidade e de práticas 

cientificas junto à comunidade acadêmica. Ela deverá ser compreendida como 

atividade que ultrapassa as paredes da sala de aula, como necessidade cotidiana, 

partindo da prática e retornando a ela para o aprimoramento continuado e necessário. 

A extensão deverá figurar-se e concretizar-se como um procedimento de mão dupla, 

com trânsito assegurado à comunidade acadêmica, que por sua vez encontrará na 

sociedade, a oportunidade de elaboração da práxis de um conhecimento acadêmico. 

Uma vez retornado a IES, o resultado das atividades de extensão será submetido à 

reflexão teórica, sendo enriquecido substancialmente. 

É este fluxo que estabelecerá o intercâmbio de saberes sistematizados - acadêmico 

e popular - advindos da produção do conhecimento resultante do confronto com a 

realidade situacional local, regional, nacional, democratizando o conhecimento 

acadêmico e confirmando a participação efetiva da comunidade na atuação da IES e 

seu entorno, resultando, necessariamente, numa interação transformadora em todos 

os ambientes em que se desenvolva. 

Portanto, a política de extensão da Faculdade INSTED, além de instrumentalizadora 

do processo dialético entre teoria-prática, será um procedimento interdisciplinar que 

favorecerá enormemente a visão integradora do social, permitindo: 

▪ articulação entre o mundo acadêmico e a sociedade, por meio de ações 

de extensão desenvolvidas pela comunidade acadêmica; 
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▪ construção da cidadania profissional do discente, por meio do 

conhecimento e da interação transformadora com situações desafiadoras da realidade 

social; 

▪ aproximação entre os currículos de formação profissional e a realidade 

social; 

▪ estímulo à problematização como atitude de interação com a realidade; 

▪ estímulo à experimentação de novas metodologias de trabalho 

comunitário ou de ação social, envolvendo o estudante com diferentes possibilidades 

de atuação no sentido de reduzir o ócio social e promover a disseminação do 

conhecimento; 

▪ desenvolvimento de uma atitude tanto questionadora quanto pró-ativa 

diante dos desafios impostos pela realidade social;  

▪ identificação de produtos e processos adequados aos interesses e 

demandas da comunidade;  

▪ identificação de tendências e vocações regionais; 

▪ promoção à extensão mediante cursos e projetos especiais, abertos à 

participação da população, prestando colaboração constante à comunidade, visando 

à difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da iniciação 

científica e tecnológica gerada na Faculdade INSTED.  

Ao se pensar a Interação Dialógica, a Faculdade Insted, busca o desenvolvimento de 

relações entre a Faculdade e setores sociais marcadas pelo diálogo e troca de 

saberes, superando-se, assim, o discurso da hegemonia acadêmica e substituindo-o 

pela ideia de aliança com movimentos, setores e organizações sociais. No sentido da 

Interdisciplinaridade e Interprofissionalidade, organiza-se para superar essa 

dicotomia, combinando especialização e consideração da complexidade inerente às 

comunidades, setores e grupos sociais, com os quais se desenvolvem as ações de 

Extensão,  

▪ Interação Dialógica  

▪ Interdisciplinaridade e Interprofissionalidade  

▪ Impacto e Transformação Social  

▪ Impacto na Formação do Estudante  

▪ Indissociabilidade Ensino-Iniciação Científica-Extensão 
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ou aos próprios objetivos e objetos dessas ações. Quanto a Indissociabilidade Ensino-

Iniciação Científica-Extensão, pensamos que as ações de extensão adquirem maior 

efetividade se estiverem vinculadas ao processo de formação de pessoas (Ensino) e 

de geração de conhecimento (Iniciação Científica), podendo consolidar o que mais 

almejando e realizamos dentro da sala de aula as metodologias ativas.  

Do Impacto na Formação do Estudante, a instituição prima para o enriquecimento da 

experiência discente em termos teóricos e metodológicos, ao mesmo tempo em que 

abrem espaços para reafirmação e materialização dos compromissos éticos e 

solidários. E o Impacto e Transformação Social, se dá no mecanismo por meio do qual 

se estabelece a inter-relação da Faculdade INSTED com os outros setores da 

sociedade, com vistas a uma atuação transformadora, voltada para os interesses e 

necessidades da maioria da população e propiciadora do desenvolvimento social e 

regional, assim como para o aprimoramento das políticas públicas.  

Nessa sincronia que coaduna com o Art. 5º da Resolução nº 07/2018, as ações 

extensionista estão elencadas e organizadas também de acordo com o Art. 8º da 

supramencionada Resolução. As ações de Extensão são aquelas que envolvem o 

público externo, os professores, estudantes e técnicos, desenvolvidas de modo 

interdisciplinar, multidisciplinar e interinstitucional.  

1 - Curso: Ação pedagógica, de caráter teórico e/ou prático, presencial ou a distância, 

planejada e organizada de modo sistemático, com carga horária mínima de 8 horas e 

critérios de avaliação definidos (cursos com carga horária menor que 8 horas devem 

ser classificados como "evento"; prestação de serviços realizada como curso deverá 

ser registrada como "curso").  

2 - Evento: Ação que implica na apresentação e/ou exibição pública, livre ou com 

clientela específica, do conhecimento ou do produto cultural, artístico, esportivo, 

científico e tecnológico desenvolvido, conservado ou reconhecido pela Faculdade 

INSTED. (congresso, seminário, ciclo de debates, exposição, espetáculo, evento 

esportivo, festival, outros). 

A Faculdade INSTED possui programa específico para o cadastramento das 

atividades realizadas nos cursos, e emissão de certificado aos participantes dos 

projetos e ações aprovados pelo Núcleo de Extensão e Iniciação Científica, setor 

institucional vinculado a Coordenadoria Acadêmica, que concentra esse segmento. 
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3.4.8  Política de Responsabilidade Social  

 

Nos últimos anos, cresceu, nos diferentes âmbitos acadêmicos, o debate sobre a 

Responsabilidade Social das IES, dada a sua contribuição para a formação de 

estudantes e comunidades socialmente responsáveis. Jimenez [et al.] explica sobre o 

conceito de Responsabilidade Social: 

“Entendemos por Responsabilidade Social Universitária a capacidade que possui a 

universidade de difundir e colocar em prática um conjunto de princípios e valores, 

gerais e específicos, por meio de quatro processos considerados chaves: gestão, 

docência, pesquisa e extensão universitária, respondendo socialmente, desta forma, 

perante a própria comunidade (JIMENEZ, 2006 p.33).” 

Nesta perspectiva, a Faculdade INSTED abrindo-se ao ambiente externo promove a 

constante integração academia e comunidade social por meio de seus projetos, 

envolvendo todos os cursos e a comunidade em diferentes ações de  prestação de 

serviços a comunidade, como o projeto Feira das Profissões, por exemplo. 

A responsabilidade social também está expressa na preocupação da Instituição com 

a qualidade de trabalho de seus funcionários administrativo com o oferecimento de 

bolsas de estudos de 50% nos cursos de Graduação, e bolsa de estudos de 20%  nos 

cursos de graduação. 

 

 

 

3.4.9 Políticas de estímulo à difusão das produções acadêmicas: Científicas, 

Didático-Pedagógicas, Tecnológicas, Artísticas e Culturais 

 

Os eventos discentes da Faculdade INSTED - serão apoiados e estruturados pela 

Instituição, tanto no âmbito do planejamento anual dos cursos quanto por iniciativa da 

Direção. Dentre os eventos organizados pelos cursos para exposição de resultados e 

trabalhos dos estudantes estão: feira de gestão; campeonato de programação; 

comemorações com palestras dos dias das profissões; cafés com debates; etc. 

Por iniciativa da instituição serão promovidos encontros culturais; semana do 

empreendedor, comemorações de encerramento de período letivo. 

Estudantes da graduação e da pós-graduação também podem enviar artigos para 
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serem publicados nos meios eletrônicos do INSTED.   

 

3.4.10 Políticas de Atendimento aos Discentes 

 

Entende-se que a principal tarefa da Educação é despertar em seus estudantes as 

suas potencialidades, os seus desejos e os seus interesses próprios diante da 

totalidade do conhecimento humano. Isso significa reforçar a idéia de uma formação 

humana ampla, que contemple todas as áreas do conhecimento. 

Se há múltiplos interesses entre os professores que os fizeram optar cada um por 

suas respectivas áreas de atuação, estes múltiplos interesses também existem para 

os estudantes, garantindo-lhes o acesso à multiplicidade do conhecimento e 

estimulando a construção de uma realidade idiossincrática vivida por todos os seres 

humanos. 

Acredita-se que seja necessário, então, fazer com que nossa prática educacional 

esteja conscientemente preocupada com a promoção da transformação social e não 

com a sua manutenção de forma inconsciente e não refletida. Para isso, precisa-se 

ter clareza sobre as ações e que estas reflitam decisões cada vez mais explícitas 

sobre o fazer pedagógico.  

Nessa esteira, estamos buscando construir um processo contínuo no qual se possa 

não só avaliar o ser humano em sua totalidade (afetiva, social, motora-corporal e 

cognitiva) como também orientá-lo na busca dessa profissionalização. 

Por fim, para que estes pressupostos se tornem realidade, abaixo detalhamos as 

políticas de atendimento aos discentes da Faculdade INSTED, as quais abrangem as 

formas de acesso, matrícula e transferência; os programas de apoio financeiro e 

pedagógico; os estímulos a permanência; a organização estudantil e o 

acompanhamento de egressos. 

 

3.4.10.1 Formas de Acesso, Matrícula e Transferência 

 

a) Formas de Acesso 

 

Anualmente, antes de cada período letivo, a Faculdade INSTED tornará públicos seus 

critérios de seleção de estudantes, nos termos do artigo 44, inciso II, da Lei nº 9.394 
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de 1996, de acordo com as orientações dos agentes reguladores do sistema federal 

de ensino e conforme Legislação em vigor. 

As vagas oferecidas para cada curso obedecerão aos quantitativos autorizados pelo 

Ministério da Educação.  

O Edital anunciará os critérios do processo seletivo, fixando datas para inscrição e 

realização das provas ou outros mecanismos avaliatórios, bem como os cursos 

oferecidos, número de vagas para cada curso, prazos para inscrição, documentação 

exigida para inscrição, relação das provas e critérios de classificação/desempate e 

demais informações úteis. 

A Faculdade INSTED  informará aos interessados, antes de cada período letivo, os 

programas dos cursos e demais componentes curriculares, sua duração, requisitos, 

qualificação dos professores, recursos disponíveis e critérios de avaliação, obrigando-

se a cumprir as respectivas condições. 

O processo seletivo, idêntico para grupos de cursos afins e unificados em sua 

realização, abrangerá conhecimentos comuns às diversas formas de escolaridade do 

Ensino Médio, sem ultrapassar este nível de complexidade, a serem avaliados em 

provas escritas, na forma disciplinada pela comissão de processo seletivo. 

A instituição poderá participar do processo seletivo unificado com outras instituições 

congêneres ou realizá-lo isoladamente. 

A Faculdade INSTED ao deliberar sobre critérios e normas de seleção e admissão de 

estudantes levará em conta os efeitos desses critérios sobre a orientação do ensino 

médio, articulando com os órgãos normativos do sistema de ensino. 

A classificação será feita pela ordem decrescente dos resultados obtidos, sem 

ultrapassar o limite de vagas fixado, excluídos os candidatos que não obtiverem os 

níveis mínimos estabelecidos pelo Conselho Superior. 

A classificação obtida será válida para a matrícula no período letivo para o qual se 

realiza o concurso, tornando-se nulos seus efeitos, se o candidato classificado deixar 

de requerê-la ou em o fazendo, não apresentar a documentação regimental completa, 

dentro dos prazos fixados. 

Na hipótese de restarem vagas não preenchidas, poderá realizar-se novo processo 

seletivo, ou, sendo de interesse da Instituição de Ensino, as vagas remanescentes 

poderão ser preenchidas por estudantes transferidos de outra Instituição ou 

portadores de diploma de graduação, desde que submetidos a um processo seletivo 
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prévio. 

 

b) Matrícula 

 

A matrícula, ato formal de ingresso no curso e de vinculação a Faculdade INSTED, 

realizar-se-á na Secretaria, em prazos estabelecidos no Calendário Escolar, instruído 

do requerimento com a seguinte documentação: 

▪ Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente; 

▪ Prova de quitação com o serviço militar e obrigação eleitoral; 

▪ Documento oficial de identidade; 

▪ Dispensa de Educação Física, obedecendo à legislação em vigor; 

▪ Prova de pagamento ou isenção da primeira parcela da semestralidade; 

▪ Duas fotos três por quatro recentes. 

No caso de diplomado em curso de graduação será exigida a apresentação do 

diploma, devidamente registrado, acompanhado do Histórico Escolar respectivo em 

substituição ao certificado de conclusão do ensino médio. 

Aquele que, para a realização da matrícula, se servir de documento inidôneo ou falso, 

terá a matrícula anulada de pleno direito, sujeitando-se, além da perda da vaga obtida 

e dos valores pagos, às punições previstas em lei. 

A matrícula será feita semestralmente de conformidade com a matriz curricular do 

curso do estudante, admitindo-se a dependência de estudos em até três disciplinas. 

A matrícula será renovada semestralmente em prazos estabelecidos no calendário 

escolar. A não renovação da matrícula implica abandono do curso e desvinculação do 

estudante da Faculdade INSTED. Porém poderá o estudante solicitar a reabertura da 

matrícula ou seu reingresso, estando esse condicionado à existência de vagas no 

curso de origem. 

O requerimento de renovação de matrícula será instruído com o comprovante de 

pagamento ou isenção da primeira prestação da semestralidade, bem como de 

quitação do semestre anterior, além de prova de quitação com as obrigações 

eleitorais, militares e civis, quando for o caso. 

O trancamento de matrícula será concedido, se requerido até o prazo estabelecido no 

calendário escolar, pelo prazo de um semestre, para efeito de, interrompidos 

temporariamente os estudos, manter o estudante com sua vinculação a Faculdade 
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INSTED e seu direito à renovação de matrícula.  

A concessão de trancamentos consecutivos deverá ser justificada e dependerá de 

manifestação do Diretor que poderá ou não concedê-los, não podendo, em seu 

conjunto ultrapassar quatro semestres letivos. 

Será cancelada a matrícula do estudante a requerimento do interessado ou por 

aplicação de pena disciplinar, nos termos do Regimento. 

 

c) Transferência 

 

Será concedida matrícula a estudante transferido de curso superior de Instituição 

congênere, nacional ou estrangeira reconhecida nacionalmente, na estrita 

conformidade das vagas existentes, mediante processo seletivo e requerido nos 

prazos para tanto fixados, para prosseguimento dos estudos do mesmo curso ou 

curso afim. 

As transferências ex-officio dar-se-ão na forma da lei. 

O requerimento de matrícula por transferência será instruído com a documentação 

constante do Regimento Interno.  

Além do histórico escolar do curso de origem, necessita-se de programas e cargas 

horárias das disciplinas nele cursadas com aprovação, bem como a situação de 

regularidade junto ao ENADE.  

A documentação pertinente à transferência deverá ser necessariamente original. 

 

3.4.10.2 Programas de Apoio Pedagógico 

 

A Faculdade INSTED proporcionará o atendimento extraclasse, realizado por todos 

os setores da instituição (Secretaria Acadêmica, Biblioteca, Coordenadorias dos 

Cursos, Professores em TI  regime de trabalho de tempo integral e TP  regime de 

trabalho de tempo parcial, entre outros), a fim de proporcionar ao discente ambiente 

adequado ao êxito da aprendizagem. 

Os laboratórios poderão ser utilizados pelos estudantes, fora do horário de aulas, com 

a participação de monitores e/ou dos técnicos, para o reforço da aprendizagem 

prática. 

A biblioteca terá horário de funcionamento idêntico ao da instituição, de segunda a 
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sexta-feira, e aos sábados no período matutino, para que os estudantes possam 

realizar suas pesquisas bibliográficas, leituras ou trabalhos em grupo sem prejuízo da 

presença em sala de aula. 

As Coordenadorias dos Cursos estarão disponíveis durante o horário de 

funcionamento da instituição, aberta a estudantes e professores, para a abordagem 

de qualquer assunto ligado ao curso e ao desempenho discente. 

A Faculdade INSTED tem o NPA - Núcleo de Apoio Psicopedagógico,  que atua no 

ensino desenvolvendo programas com estudantes (apoiado pleos  professores e 

coordenadores de curso), visando à dinâmica do processo ensino-aprendizagem, à 

formação global e a realização profissional e pessoal do estudantes, facilitando desta 

forma a integração à vida institucional e social. Os programas oferecidos estarão nas 

áreas de acessibilidade educacional e atitudinal, orientação pessoal-relacional, 

vocacional-profissional e acadêmica. 

 

 

3.4.11  Programas de Apoio Financeiro 

 

Eis os programas propostos pela Faculdade INSTED: 

 

a) Financiamento Estudantil – FIES 

 

A Faculdade INSTED irá efetuar a adesão ao FIES, programa de financiamento 

estudantil da Caixa Econômica Federal, onde os estudantes poderão obter, de acordo 

com sua condição socioeconômica, o financiamento parcial de seus estudos. 

 

b) Bolsa de Terceiros 

 

Por meio de convênio a ser firmado com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, 

estudantes da Faculdade INSTED terão seus estudos subsidiados com bolsas 

parciais, concedidas pela OVG – Organização das Voluntárias de Estado de Mato 

Grosso do Sul. 

 

c) Bolsas PROUNI 
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A Faculdade INSTED irá efetuar a adesão ao PROUNI  - Programa Universidade para 

Todos, que é um programa do Governo Federal, destinado à concessão de bolsas de 

estudo integrais e parciais em instituições privadas de ensino superior. 

 

d) Bolsa de Monitoria 

 

Os estudantes da Faculdade INSTED poderão participar do Programa de Monitoria 

destinado a propiciar aos interessados a oportunidade de desenvolver suas 

habilidades para a carreira docente, nas funções de ensino, iniciação científica e 

extensão. 

Os monitores auxiliarão o corpo docente na execução de tarefas didático-científicas, 

inclusive na preparação seguida a orientação dos professores nas aulas práticas; de 

trabalhos didáticos e atendimento a estudantes; de atividades de iniciação científia, 

de extensão, e de trabalhos práticos e experimentais. 

Ao corpo discente, os monitores auxiliarão, sob a supervisão docente, na orientação 

em trabalhos de laboratório, de biblioteca, de campo e outros compatíveis com seu 

grau de conhecimento e experiência. 

A Monitoria de ensino funciona conforme regulamento aprovado pelo CONSUP. 

 

e) Bolsas da Mantenedora 

 

O Programa de Bolsas de Estudos, possibilitará ao estudante regularmente 

matriculado a oportunidade de obter apoio financeiro para concluir seu curso de 

graduação. 

Para ser beneficiado com a bolsa, o estudante deverá preencher formulário próprio no 

ato da matrícula, devendo agir com ética, preenchendo-o somente com dados 

corretos, e denunciar eventuais casos de concessão de bolsa e/ou gratuidades para 

pessoas que supostamente teriam se valido de inserção de informações falsas no 

formulário de inscrição, o que será devidamente apurado e encaminhado às 

autoridades competentes. 

A seleção dos estudantes inscritos será feita, considerando os dados preenchidos 

pelos candidatos e os critérios estabelecidos pela mantenedora e tornados públicos 
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oportunamente. 

 

f) Bolsas Educa + Brasil 

 

O Educa Mais Brasil é o maior programa de Bolsas de Estudo do país e permite que 

estudantes impossibilitados de pagar uma mensalidade integral tenham acesso a 

instituições de ensino particulares através de bolsas de estudo parciais. 

 

g) Bolsa Mérito Enem 

Quem fez a prova do Enem pode ingressar no ensino superior com o Mérito Enem da 

Faculdade INSTED. O programa garante bolsa de estudos de até 100% para novos 

alunos de acordo com a pontuação no exame. 

 

h) Quero Bolsa 

 

A única exigência para garantir uma bolsa de estudo no Quero Bolsa é que o 

estudante seja "novo" na faculdade ou escola. Ou seja, se você já tiver feito matrícula 

anteriormente em uma instituição de ensino parceria do site, não é possível adquirir 

uma bolsa para utilizar nessa mesma instituição de ensino. 

 

3.4.12  Políticas de Estímulos à Permanência 

 

A Faculdade INSTED tem como compromisso promover a atenção integral ao 

estudante, visando garantir sua permanência na IES e oportunizando a interface entre 

o conhecimento teórico e a experiência prática, assim como a inserção em atividades 

de extensão acadêmica. 

Portanto, proporcionará ao corpo discente um adequado e eficiente atendimento de 

apoio ou suplementar às atividades de sala de aula. Proporcionará ainda atendimento 

individual ao estudante, buscando identificar os obstáculos estruturais e funcionais ao 

pleno desenvolvimento do processo educacional, prestando informações aos órgãos 

competentes, aos quais solicita providências e propõe soluções. 

Eis as formas de estímulos à permanência a serem adotadas pela Faculdade INSTED: 
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a) Mecanismos de Nivelamento 

 

Diante do panorama atual da Educação Básica, é possível dizer que o estudante 

ingressa no ensino superior com conhecimento peculiar. Esta variabilidade, 

certamente, constitui-se em evidência que precisa ser considerada na organização e 

desenvolvimento das ações curriculares face aos objetivos do êxito acadêmico 

desejados. 

Nesta perspectiva, os conteúdos/abordagens curriculares dos cursos de graduação 

da Faculdade INSTED estarão estruturados de modo a contemplarem, em sua 

organização e dinamização, as diversidades cognitivas dos discentes. 

Deste modo, o Programa de Nivelamento da Faculdade INSTED consistirá em 

subsidiar os discentes de elementos básicos em disciplinas de uso fundamental aos 

seus estudos acadêmicos, em cursos de nivelamento específicos, sem prejuízo da 

atuação contínua de cada docente no âmbito da(s) disciplina(s) sob sua 

responsabilidade. 

O Programa de Nivelamento possui regulamento próprio aprovado pelo CONSUP. 

 

b) Atendimento Psicopedagógico 

 

A Faculdade INSTED possui o serviço de atendimento psicopedagógico ao discente, 

denominado NAP - Núcleo de Apoio Psicopedagógico, para atender, mediar e 

solucionar situações que possam surgir no decorrer da vida acadêmica do corpo 

discente. 

Terá por objetivo oferecer acompanhamento psicopedagógico aos discentes e 

subsídios para melhoria do desempenho de estudantes que apresentem dificuldades, 

assim como adotar e implementar medidas que assegurem a acessibilidade plena, 

notadamente nas searas atitudinal e educacional e no atendimento a estudantes 

portadores da síndrome do espectro autista ou de outras necessidades educacionais 

especiais. 

Contribuirá para o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem em geral, 

recuperando as motivações, promovendo a integridade psicológica dos estudantes e 

a plena acessibilidade nas esferas atitudinal e educacional, realizando a orientação e 

os serviços de aconselhamento e assegurando sua adaptação, especialmente, dos 
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ingressantes.  

Este serviço será coordenado por um profissional com formação na área de Psicologia 

e/ou Pedagogia. 

O atendimento será caracterizado por orientações individuais a estudantes 

encaminhados pelos professores, Coordenadores de Curso ou àqueles que 

procurarem o serviço espontaneamente e pela implentação de condições de 

acessibilidade educacional e atitudinal. 

O Núcleo de Apoio Psicopedagógico possui regulamento próprio aprovado pelo 

CONSUP. 

 

c) Meio de Divulgação de Trabalhos de Estudantes 

 

Para a divulgação dos trabalhos de iniciação científica, a IES manterá um Informativo 

Mensal, que será disponibilizado no próprio site da IES e posteriormente na forma 

impressa.  

Este boletim eletrônico mensal divulgará notícias internas e destinadas aos corpos 

discente e docente. 

Além disso, os melhores trabalhos acadêmicos desenvolvidos serão editados na 

revista acadêmica da instituição que será criada com o objetivo de divulgar os 

trabalhos realizados ao longo dos períodos. 

 

3.4.13 Programa de Organização Estudantil 

 

O corpo discente terá como órgão de representação o Diretório Acadêmico, regido por 

regimento próprio por ele elaborado e aprovado de acordo com a legislação vigente. 

Será de competência do Diretório Acadêmico a indicação dos representantes 

discentes, com direito a voz e voto, nos órgãos colegiados da Faculdade INSTED, 

vedada a acumulação. 

Aplicar-se-ão aos representantes estudantis nos órgãos colegiados as seguintes 

disposições: 

▪ Serão elegíveis os estudantes regulares, cursando pelo menos três 

disciplinas, importando a perda dessas condições em cessão do mandato; 

▪ Os mandatos terão duração de um ano; 
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▪ O exercício de quaisquer funções do Diretório e delas decorrentes, não 

eximirá o estudante do cumprimento de seus deveres escolares, inclusive o de 

frequência. 

Por fim, a convivência estudantil na Faculdade INSTED será estimulada, 

mediante a oferta de atividades científicas, extensionistas, artísticas, culturais e de 

lazer, na sede da instituição ou em instalações cedidas, mediante convênio, para o 

desenvolvimento dessas atividades. 

 

3.4.14 Programas de apoio à realização de eventos internos e externos e à 

produção Discente 

 

Para a divulgação dos trabalhos de iniciação científica, a Faculdade INSTED manterá 

informativo eletrônico que será disponibilizado no próprio site da IES e em forma 

impressa.  

Este boletim eletrônico divulgará notícias internas e destinadas aos corpos discente e 

docente. 

Além disso, os melhores trabalhos acadêmicos desenvolvidos serão editados nas 

revistas acadêmicas da Faculdade INSTED, que foram criadas com o objetivo de 

divulgar os trabalhos realizados ao longo dos períodos letivos. 

 

3.4.15  Políticas de Acompanhamento dos Egressos 

 

A Faculdade INSTED, antes da conclusão das primeiras turmas dos cursos que 

ministra, criou o seu programa de acompanhamento de egressos. 

Este Programa é um instrumento que possibilita a avaliação continuada da instituição, 

por meio do desempenho profissional dos ex-estudantes, sendo um importante passo 

no sentido de incorporar ao processo ensino/aprendizagem elementos da realidade 

externa à instituição que apenas o diplomado está em condições de oferecer, já que 

é ele quem experimenta pessoalmente as consequências dos aspectos positivos e 

negativos vivenciados durante sua graduação. 

Faculdade Insted conta com uma Política Institucional de Egressos – PAE vinculada 

às ações de marketing institucional e às ações da CPA – Comissão Própria de 

Avaliação, que se materializa em um Programa de Acompanhamento de Egressos. 
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As atividades do Programa possibilitam a contínua avaliação dos cursos e da própria 

IES, viabilizando adicionalmente a participação dos egressos em atividades de 

extensão e de educação continuada promovidas pela ação universitária.  

Considerando a importância da opinião de formandos e ex-alunos para identificação 

das práticas de ensino, iniciação científica e de extensão, a instituição realiza a 

pesquisa de acompanhamento de seus egressos. A Instituição pretende lidar com as 

dificuldades de seus egressos e colher informações de mercado visando formar 

profissionais cada vez mais qualificados para o exercício de suas atribuições. 

Uma base de dados, atualizada constantemente, com todas as informações sobre o 

acompanhamento do egresso e o feedback do ensino recebido na sua graduação, 

possibilita o desenvolvimento das diversas ações. O egresso recebe periodicamente 

informes para aperfeiçoamento profissional, como os cursos de extensão, de 

especialização e de graduação. Um outro serviço prestado é a divulgação de 

concursos e oferas de emprego em sua área de atuação. Estes serviços são prestados 

pelo departamento de comunicação. Toda a política de egressos da Faculdade 

INSTED está calcadana possiblidade de potencializar competências e habilidades em 

prol do desenvolvimento qualitativo de sua oferta educacional. Assim, pretende-se 

lidar com as dificuldades dos egressos e colher informações de mercado visando a 

formar profissionais cad vez mais qualificados para o exercício de suas atribuições. 

O programa em linhas gerais possui os seguintes objetivos: 

▪ Avaliar o desempenho da instituição, por meio do acompanhamento do 

desenvolvimento profissional dos ex-estudantes; 

▪ Manter registros atualizados de estudantes egressos; 

▪ Promover intercâmbio entre ex-estudantes; 

▪ Promover a realização de atividades extracurriculares, de cunho técnico-

profissional, como complemento à formação prática do ex-estudante, e que, pela 

própria natureza do mundo moderno, estarão em constante aperfeiçoamento; 

▪ Promover a realização de eventos direcionados a profissionais formados 

pela Faculdade INSTED; 

▪ Homenagear os egressos que se destacam nas atividades profissionais; 

▪ Divulgar permanentemente a inserção dos estudantes formados no 

mercado de trabalho e acompanhar sua vida profissional como forma de atualização 

do PPC; 
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▪ Identificar junto às empresas seus critérios de seleção e contratação 

dando ênfase às capacitações dos profissionais da área buscados pela mesma; 

▪ Incentivar à leitura de acervos especializados, disponíveis na biblioteca, 

bem como a utilização de laboratórios, cujo acesso as dependências da instituição 

acontecerá por meio de carteirinha de ex-estudante a ser expedida pela Faculdade 

INSTED.  

Além disso, lida com as dificuldades de seus egressos e colhe informações de 

mercado visando formar profissionais cada vez mais qualificados para o exercício de 

suas atribuições. 

Para tanto disponibiliza em seu site o link “Portal do Egresso”, cujo acesso será com 

login e senha e deverão ser preenchidos dados pessoais, conforme solicitado nas 

telas do sistema, pelos estudantes que encontram-se matriculados nos últimos 

semestres dos cursos que a Faculdade INSTED ministrar, visando colher informações 

dos estudantes que concluirão seus cursos. 

Esses dados coletados serão gerenciados pelo setor de tecnologia da informação e 

encaminhados aos órgãos responsáveis da instituição para que a política de egressos 

da Faculdade INSTED esteja calcada na possibilidade de potencializar competências 

e habilidades em prol do desenvolvimento qualitativo de sua oferta educacional. 

Sendo assim, o órgão responsável pelos egressos na Faculdade INSTED, juntamente 

com o Conselho Superior - CONSUP, estabelecem diretrizes para acompanhar os 

egressos dos cursos, fornecendo um espaço de troca de saberes, de vida e de 

experiências. Evidencia-se, assim, o Programa de Acompanhamento de Egressos e 

reconhece, neste programa, um instrumento para a necessária interação  Faculdade 

INSTED - Empresa - Sociedade. 

No CONSUP foi aprovado o programa da Política Institucional de Egressos - PAE, 

onde consta detalhadamente as políticas e ações estabelecidas pela Faculdade 

INSTED, no estabelecimento de vínculo e acompanhamento de seus egressos. 

 

3.5  METAS E OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS DAS MODALIDADES DE 

ENSINO 
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Para desenvolver as políticas institucionais os gestores da Faculdade INSTED, 

realizam suas ações fundamentadas em quatro eixos propostos para ensino 

presencial  e para o ensino a distância, definindo metas gerais e ações específicas,  

conforme Quadros 12 e 13,  abaixo apresentadas:  

 

Quadro 12  Metas gerais - educação Presencial 

 

EIXO 1 - REFERENCIAL PARA UMA POLÍTICA DE ENSINO 

Graduação 

Metas Gerais  Metas Específicas  Cronograma 

Implantar ações que desenvolvam 
atividades acadêmicas de ensino, 
iniciação científica e extensão. 

- Ampliar  a interação da Faculdade 
INSTED com a sociedade por meio dos 
projetos, programas e ações de 
extensão e de responsabilidade social. 
- Ampliar a iniciação Científica. 

2022 - 2026 

Avaliar o PDI e os PPCs. - Proceder a Avaliação do PDI e 
Projetos Pedagógicos de Curso por 
meio da Comissão Própria de Avaliação  
– CPA e comunidade acadêmica. 

2022 - 2026 

Fortalecer a política institucional 
de estágios curriculares 
supervisionados, não obrigatórios, 
e atividades complementares.  

- Investir em oportunidade para 
aplicação de vagas de Estágio.  
- Ampliar os convênios da Faculdade 
INSTED com empresas parceiras  

2022 - 2026 

 
 
 

EIXO 1 - REFERENCIAL PARA UMA POLÍTICA DE ENSINO 

Pós-Graduação 

Metas Gerais  
 

Metas Específicas  Cronograma 

Fortalecer a Pós-graduação Lato 
Sensu, a Iniciação Científica e as 
ações de Extensão. 
 
Iniciar Pós-Graduação Lato Sensu 
a Distância 
 
Ampliar parcerias com as 
empresas privadas e públicas 
para qualificação profissional.  

- Criar o Núcleo de Pós-Gratuação,  
 
- Criar o Núcleo de Iniciação Científica, 
Extensão e Responsabilidade Social. 
  
- Oferecer cursos de pós-graduação 
Lato Sensu na modalidade  a distância. 
 
 

2022 - 2026 

Desenvolver a formação científica 

dos alunos dos cursos de 

grdaduação e de pós-graduação.  

- Fomentar projetos de Iniciação 

Científica nos cursos de graduação e de 

pós-graduação.  

2022 - 2026 
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EIXO 2 - POLÍTICA DE PESQUISA, EXTENSÃO E RESPONSABILIDADE SOCIAL  

Política de Iniciação Científica 

Metas Gerais  Metas Específicas  Cronograma 

Favorecer o acesso da sociedade 
aos conhecimentos gerados na 
Faculdade INSTED.  

- Incentivar publicações de alunos e 
professores da Faculdade INSTED. 

2022 - 2026 

Estimular a produção científica e 
tecnológica da Faculdade 
INSTED.  

- Ampliar a Iniciação científica nos 
cursos de graduação, e pós-graduação 
Lato Sensu;  
- Implementar as atividades curriculares 
e complementares (Iniciação  
Científica). 

2022 - 2026 

 
 
EIXO 2 - POLÍTICA DE PESQUISA, EXTENSÃO E RESPONSABILIDADE SOCIAL 

Política de Extensão 

Metas Gerais  Metas Específicas  Cronograma 

Ampliar os programas e projetos 
de extensão na Instituição.  
 
 
 

- Estimular professores e  
alunos de Graduação participarem dds 
projetos e programas de extensão - 
Promover a interação da Instituição com 
a sociedade, por meio da extensão,  
- Realizar cursos de extensão online 

2022 – 2026 

 
 
EIXO 2 - POLÍTICA DE PESQUISA, EXTENSÃO E RESPONSABILIDADE SOCIAL 

Política de Responsabilidade Social 

Metas Gerais  Metas Específicas  Cronograma 

Ampliar projetos de 
Responsabilidade Social. 

- Criar o Núcleo de Pós-Graduação, 
Iniciação Científica, Extensão e 
Responsabilidade Social. 
- Fortalecer os projetos de inclusão 
social, e de atividades complemen-tares 
voltadas para os Direitos Humanos, 
Cidadania, Meio Ambiente, Educação 
Ambiental, Relações Étnicorraciais e 
para o Ensino de História e Cultura Afro-
brasileira e Indígena 

2022 – 2026 

 
 
Eixo 3 - POLÍTICA DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

Metas Gerais  Metas Específicas  Cronograma 

Aperfeiçoar o programa de 
Avaliação Institucional, como 

- Implementar a avaliação institucional 
como instrumento de gestão com a 

2022 – 2026 
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instrumento de planejamento, 
gestão acadêmica e qualidade do 
ensino.  

identificação do perfil de alunos e de 
professores;  
- Realizar estudos sobre os resultados 
da avaliação externa (visitas in loco) e 
ENADE como objetivo de contribuir para 
o desenvolvimento de políticas 
institucionais de ensino, iniciação 
científica e extensão;  
- Proceder à avaliação do PDI e dos 
PPCs dos diferentes cursos visando 
contribuir para a gestão dos cursos;  
- Realizar encontros com os gestores da 
Faculdade INSTED  para apresentação 
e discussão dos resultados da 
autoavaliação; 
-Desenvolver processos de 
acompanhamento e de avaliação que 
permitam garantir índices das ações de 
extensão, responsabilidade social e 
iniciação científica desenvolvidas a 
Faculdade INSTED. 

 
 

Eixo 4 - GESTÃO  ADMINISTRATIVA  

Metas Gerais  Metas Específicas  Cronograma 

Aprimorar os procedimentos 
Administrativos.  

-Aprimorar o acesso aos registros 
acadêmicos;  
-Aperfeiçoar a gestão administrativa;  
- Ampliar as atividades da Diretoria de 
Marketing na comunicação interna. 

2022 – 2026 

Desenvolver políticas de recursos 
humanos.  

- Aperfeiçoar os programas de 
capacitação para profissionais 
administrativos;  
- Implementar o Plano de Carreira dos 
Profissionais Administrativos;  
- Aprimorar o processo de seleção de 
docentes;  
- Aprimorar o processo de seleção dos 
profissionais técnicos administrativos. 

2022 - 2026 

Ampliar as instalações físicas da 
Faculdade INSTED. 
 

- Construir um prédio de 4.000 m2. 
 

2022 - 2026 

 

Quadro 13  Metas gerais - educação a Distância (EaD) 

 

Eixo 3 - POLÍTICA PARA A EDUCAÇÃO EaD 

Metas Gerais  Metas Específicas  Cronograma 

Criar novos cursos na modalidade 
EAD  

Elaborar PPC do curso Definir a Equipe  2022 - 2026 
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Solicitar os cursos junto ao sistema e-
MEC 

Criar cursos pós-graduação Lato 
Sensu na modalidade EaD. 

Identificar as demandas Elaborar o PPC 
Cadastrar curso junto ao sistema e-
MEC 

2022 - 2026 

Fortalecer cursos e programas de 
Capacitação em EaD para 
docentes, discentes e técnico-
administrativo. 

Diretoria Acadêmica  desenvolver 
gestão junto ao Núcleo de Educação a 
Distância para elaborar os cursos.  

2022 - 2026 

Desenvolver projetos de Iniciação 
científica e extensão em 
Educação a Distância  

Diretoria do Núcleo de Educação a  
Distância organizar as equipes para 
elaborar os projetos. 

2022 - 2026 

Promover cursos de capacitação 
Ambientes Virtuais de 
Aprendizagem (professores, 
tutores e coordenadores)  

Diretoria do Núcleo de Educação a  
Distância organizar as equipes para 
elaborar os projetos. 

2022 - 2026 

 
 
 
 

3.6 A ARTICULAÇÃO DO PDI COM OS PPCS DOS CURSOS DA FACULDADE 

INSTED 

 

A instituição prima pela articulação do PDI com os PPCs, orientando-se pelas 

Diretrizes Curriculares Nacionais na elaboração dos PPCs, integrando-se com os 

pressupostos  educação expressa na Missão da Faculdade INSTED e as políticas 

educacionais de ensino, Iniciação científica, extensão, responsabilidade social, 

avaliação e gestão, propostas no PDI. 

 

3.7 COERÊNCIA DOS CURRÍCULOS EM FACE DAS DIRETRIZES 

CURRICULARES NACIONAIS - DCNS  

 

3.7.1 Libras 

 

A disciplina Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) é oferecida como disciplina 

obrigatória nos cursos de licenciaturas e entre os conteúdos optativos de todos os 

cursos de bacharelado e tecnologia, em atendimento ao disposto no §2º do artigo 3º 

do Decreto nº 5.626/2005.  

 

3.7.2 Educação Ambiental  
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A dimensão humanística trabalhada na Faculdade INSTED inclui, também, o 

entendimento de que a humanização das discussões ambientais é essencial à 

percepção das consequências dos danos e problemas cotidianos ao meio ambiente. 

A instituição adota diversas situações didático-pedagógicas para que se viabilizem os 

objetivos da educação ambiental enunciados pela Lei 9.795, de 27 de abril de 1999. 

No art. 5º especialmente no que se refere à transversalidade e a compreensão do 

desenvolvimento de uma visão integrada do meio ambiente em suas múltiplas e 

complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, 

sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos.  

Destacam-se inicialmente a aborfagem dessa temática em diversas disciplinas 

ofertadas nos diferentes cursos nas modalidades presencial e a distância. Outra forma 

são as atividades complementares ofertadas semestralmente, que também são 

ofertadas e voltadas para a abordagem ambiental com leituras, interpretação e 

produção de textos. 

 

3.7.3 Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-

brasileira e Indígena  

 

A temática das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-

brasileira e Indígena em Atendimento ao disposto na Lei n° 11.645 de 10/03/2008 e a 

Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de junho de 2004 é atendida nas disciplinas dos 

diferentes cursos. A IES garante em sua Organização pedagógica que a temática das 

relações étnico-raciais e para o ensino da História e Cultura afro-brasileira e indígena 

perpasse todos os cursos de forma transversal, incluido as atividades 

complementares que ocorrem durante os semestres letivos,  e que podem incluir ainda 

atividades online de leitura, interpretação e produção de textos. 

 

3.7.4 Direitos Humanos 

 

A Missão da Faculdade INSTED está voltada para a relação dos Direitos Humanos e 

Cidadania e, dessa forma para o planejamento das atividades de ensino, iniciação 

científica e extensão, pauta-se na proteção dos direitos humanos e na construção da 
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cidadania, em Atendimento ao disposto no Parecer CNE/CP Nº 8/2012, de 

06/03/2012, que originou a Resolução CNE/CP N° 1, de 30/05/2012 

A IES organiza projetos de extensão que abordam a temática dos Direitos Humanos 

no decorrer dos cursos.  

 

3.7.5 Disciplina presencial com oferta de carga horária na modalidade de Ensino 

a distância 

 

A Portaria MEC Nº 2.117, de 06 de dezembro de 2019, dispõe sobre a oferta de carga 

horária na modalidade de Ensino a Distância - EaD em cursos de graduação 

presenciais ofertados por Instituições de Educação Superior - IES pertencentes ao 

Sistema Federal de Ensino, com observância da legislação educacional em vigor. As 

IES poderão introduzir a oferta de carga horária na modalidade de EaD na 

organização pedagógica e curricular de seus cursos de graduação presenciais, até o 

limite de 40% da carga horária total do curso. O Projeto Pedagógico do Curso - PPC 

deve apresentar claramente, na matriz curricular, o percentual de carga horária a 

distância e indicar as metodologias a serem utilizadas, no momento do protocolo dos 

pedidos de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de curso.  

No PPC do curso essa descrição deve estar  bem detalhada, os percentuais da carga 

horária a distância indicados, e consideradas as particularidades a serem respeitadas 

na organização pedagógica dessas disciplinas. 

 

3.7.6 Atendimento às Pessoas Portadoras de Necessidades Educacionais 

Especiais ou com Mobilidade Reduzida 

 

Os espaços físicos, o acesso e a circulação estão implantados, por meio de rampas, 

piso tátil, instalações sanitárias adequadas, previstas nas plantas arquitetônicas já 

existentes, de forma a atender pessoas com deficiência em conformidade com o 

preconizado na legislação vigente.  

No caso de necessidade a Faculdade INSTED contará com intérprete em LIBRAS 

para auxiliar os discentes com deficiência auditiva durante as aulas ou exercícios 

acadêmicos na instituição, de acordo com o Decreto n. 5.626, de 22 de dezembro de 

2005.  
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Tendo em vista a política inclusiva a instituição planeja oferecer capacitações/cursos 

aos colaboradores, como curso de Libras básico. 

Para a Faculdade INSTED é prioridade, a integração, a acessibilidade, o ingresso e a 

permanência das pessoas portadoras de deficiência em todas as áreas da 

comunidade acadêmica.  

A IES atende a Portaria nº 3.284, de 7 de novembro de 2003, e o Decreto 5.296/2004 

da Casa Civil, e, assim, garante aos alunos portadores de necessidades especiais:  

• Piso tátil;  

• Eliminação de barreiras arquitetônicas para circulação do discente, permitindo o 

acesso aos espaços de uso coletivo; 

• Reserva de vagas em estacionamentos nas proximidades das unidades de serviços; 

• Rampas com corrimãos, facilitando a circulação de cadeira de rodas; 

• Elevador; 

• Adaptação de portas e banheiros com espaço suficiente para permitir o acesso de 

cadeira de rodas;  

• Colocação de barras de apoio nas paredes dos banheiros em altura acessível aos 

usuários de cadeira de rodas;  

• Instalação de boxes especiais para o uso exclusivo dos usuários de cadeira de rodas 

com barras de apoio nas paredes; e,  

• O Núcleo de Apoio Psicopedagógico - NAP. 

A disciplina Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) é oferecida como disciplina optativa 

dos cursos da Faculdade INSTED, e o obrigatória nos cursos de licenciaturas (§2º do 

artigo 3º do Decreto nº 5.626/2005).  

O NAP - Núcleo de Apoio Psicopedagógico da Faculdade INSTED é um órgão 

suplementar da Faculdade INSTED, que possui Regulamento próprio, aprovado pela 

Instituição. 

Os Objetivos do NAP, abrangem as seguintes ações: 

I. Apoiar o processo de aprendizagem dos estudantes, zelando pelas condições de 

ensino e de vivência institucional;  

II. Prestar assistência psicológica e pedagógica aos Docentes e Discentes;  

III. Assegurar a acessibilidade atitudinal e educacional, bem como o atendimento aos 

estudantes portadores de necessidade educacional especial;  

IV. Garantir aos estudantes o acesso ao conjunto de informações acadêmicas e 
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administrativas;  

V. Prover o acolhimento, atendimento e encaminhamento das necessidades 

educacionais especiais relacionadas aos processos de ensino-aprendizagem, 

inclusive orientando o encaminhamento ao sistema de saúde para obtenção do 

diagnóstico médico necessário;  

VI. Propor à Diretoria e aos Coordenadores de cursos, quando necessário e 

pertinente, a adoção de medidas de adaptação curricular e flexibilização do sistema 

de avaliação do processo de ensino-aprendizagem para assegurar a efetiva inclusão 

dos estudantes portadores de necessidades educacionais especiais; e 

VII. Analisar e encaminhar propostas de bolsas de estudos, de trabalho, de iniciação 

científica, de extensão e de monitoria de ensino. 

 

3.8 POLÍTICA INSTITUCIONAL PARA A MODALIDADE EAD 

 

A sociedade está em constante busca de novas formas de comunicação, informação 

e interação por meio das tecnologias. Na dimensão educacional não poderia ser 

diferente e a educação a distância emerge como uma possibilidade de conciliar 

formação e acompanhamento das tendências. 

Na Faculdade INSTED, a educação a distância (EaD) mostra-se como nova 

ferramenta de fortalecimento da qualidade de ensino que a Instituição oferece. Exige-

se, portanto, uma nova concepção do ensino, em que se busca, por meio da 

tecnologia da informação, desenvolver novas formas de interação entre instituição e 

sociedade, sempre na busca da eficiência na qualidade de ensino. 

Nesse contexto, a Faculdade INSTED compreende que o uso das Novas Tecnologias 

da Comunicação e Informação (NTCIs), aplicadas à educação, em diferentes níveis 

de ensino, é uma realidade que não se restringe apenas aos cursos oficialmente 

oferecidos na modalidade a distância. Torna-se um instrumento poderoso na 

instituição quanto da instituição para a sociedade. 

Para o desenvolvimento do modelo educacional a distância projetado pela INSTED é 

imprescindível que se tenha clareza das de algumas premissas essenciais para a 

implementação desta modalidade com a qualidade que deverá caracterizar a atuação 

dessa instituição: 
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▪ O docente é um mediador, orientador e facilitador do processo de 

ensino-aprendizagem, cabendo-lhe contribuir para a superação de dificuldades, 

atuando no âmbito afetivo e na formação de conceitos, valores e atitudes; 

▪ O discente é sujeito de sua aprendizagem, porquanto é facultada a 

liberdade para escolher os momentos mais convenientes para estudos, privilegiando-

se da sua autonomia intelectual; 

▪ A sala de aula ultrapassa as barreiras convencionais escolares e vai 

além, dentro de ambientes virtuais de aprendizagem, com a utilização de ferramentas 

de interação colaborativa; 

▪ A tecnologia passa a fazer parte da rotina e contexto educacional dos 

discentes e está a serviço da aprendizagem; 

▪ Os conteúdos curriculares são flexíveis, dinâmicos e coadunam-se com 

tendências do mundo do trabalho e do relacionamento interpessoal; 

▪ Os discentes assumem o desafio de estudar por motivação e a 

instituição de integrar ações educativas que promovam a motivação; e 

▪ A instituição deixa de ser um espaço burocrático para transformar-se em 

um espaço de construção colaborativa. 

A Faculdade INSTED firmemente acredita que pode, por meio da educação a 

distância, colaborar decisivamente para o processo de transformação política, social 

e econômica da sociedade. Dessa forma, propõe as seguintes políticas de educação 

a distância: 

▪ Fomento de ações que fortalecem o debate sobre EaD e os paradigmas 

educacionais emergentes, socializando e divulgando esses conhecimentos com foco 

no envolvimento e comprometimento da comunidade acadêmica e sociedade em 

geral; 

▪ Integração às políticas de ensino, pesquisa e extensão, entre outras 

compatíveis com a necessidade, que desenvolvam cursos na modalidade a distância; 

▪ Contribuição com a democratização da educação brasileira diminuindo 

o déficit educacional entre os núcleos urbanos de diferentes portes, por meio da oferta 

de cursos a distância de alta qualidade; 

▪ Desenvolvimento de cursos, eventos, ações entre outras atividades 

acadêmicas por meio da metodologia de educação a distância que favoreça a 

capacitação profissional do discente a um processo de acesso e inclusão digital; 
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▪ Desenvolvimento de cursos, em todos os níveis de ensino, com modelos 

metodológicos e pedagógicos que priorizem a qualidade acadêmica; que estejam 

pautados nas recentes discussões e tecnologias pedagógicas sobre EaD de forma 

criativa e inovadora; que privilegiem a aprendizagem por parte do discente de forma 

criativa, inovadora e significativa; 

▪ Utilização de estratégias de ensino-aprendizagem mediadas por equipe 

multidisciplinar de inquestionável qualificação técnica e acadêmica, compatíveis com 

a modalidade EaD, que promovam a reflexão crítica e criativa, bem como favoreçam 

a aplicação do conhecimento na prática pessoal, profissional e acadêmica do 

discente; 

▪ Fomento ao desenvolvimento da autonomia intelectual do discente por 

meio da produção e uso de materiais, recursos, ferramentas e tecnologias didático-

pedagógicas criativas, inovadoras, interativas e adequadas aos projetos de EaD; 

▪ Criação de mecanismos multidisciplinares de formação, qualificação e 

capacitação profissional de sua comunidade acadêmica e administrativa; 

▪ Implementação de estratégias de avaliação com foco na aprendizagem 

do discente, consoantes às diretrizes institucionais e que atendam, com rigor, às 

exigências legais do sistema federal de ensino; 

▪ Incentivo à produção e intercâmbio do conhecimento científico com 

instituições locais, regionais, nacionais e internacionais que aperfeiçoe a visão sobre 

essa modalidade de ensino. 

Enfim, com essas políticas, a Faculdade INSTED firma o compromisso de formar 

profissionais aptos a assumir os desafios educacionais e tecnológicos de uma 

sociedade em constante mudança, atendendo às necessidades regionais e às 

tendências socioeconômicas brasileiras. 

A Educação a Distância (EaD) é uma modalidade de educação considerada como 

uma forma eficiente e moderna para a formação de profissionais na 

contemporaneidade. De forma geral, a Educação a Distância caracteriza-se pela 

separação física (espaço- temporal) entre educando e educador, bem como pela 

intensa utilização de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) para mediar a 

relação ensino-aprendizagem. 

A partir dessa premissa a Faculdade INSTED compreende que a modalidade EaD é 

um importante caminho para a construção de novos espaços de ensino/ 
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aprendizagem. 

É fato que há uma demanda para que os processos educacionais sejam repensados, 

indo além das lógicas tradicionais estabelecidas para a educação presencial, de modo 

que os instrumentos e metodologias advindos da evolução das TIC transformem a 

sala de aula, extrapolando as restrições impostas pelos limites de espaço e tempo. 

É preciso que as instituições de ensino ressignifiquem suas práticas, propondo 

estratégias metodológicas que atendam às demandas do mundo atual e suas 

especificidades. 

 

3.8.1 Oferta para Educação a Distância 

 

A Educação a Distância (EAD) é uma modalidade de educação considerada como 

uma forma eficiente e moderna para a formação de profissionais na 

contemporaneidade. De forma geral, a Educação a Distância caracteriza-se pela 

separação física (espaço- temporal) entre educando e educador, bem como pela 

intensa utilização de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) para mediar a 

relação ensino-aprendizagem. 

A partir dessa premissa a Faculdade INSTED compreende que a modalidade EAD é 

um importante caminho para a construção de novos espaços de 

ensino/aprendizagem. 

É fato que há uma demanda para que os processos educacionais sejam repensados, 

indo além das lógicas tradicionais estabelecidas para a educação presencial, de modo 

que os instrumentos e metodologias advindos da evolução das TIC transformem a 

sala de aula, extrapolando as restrições impostas pelos limites de espaço e tempo. 

É preciso que as instituições de ensino ressignifiquem suas práticas, propondo 

estratégias metodológicas que atendam às demandas do mundo atual e suas 

especificidades. 

 

3.8.2 Aspectos Gerais da Metodologia para os Cursos EaD 

 

Metodologicamente, as disciplinas desenvolvem a concepção da intra-

interdisciplinaridade, vista como um sistema de ações institucionais que reconhece e 

promove a integração, a interseção, a intercontinuidade, o mútuo esclarecimento, a 
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reciprocidade e a instrumentalidade conceitual das experiências entre disciplinas do 

próprio curso (interdisciplinaridade intracurso) e entre disciplinas dos diferentes cursos 

da Instituição (interdisciplinaridade intercursos). Essa concepção efetiva-se em ações 

desenvolvidas no decorrer das aulas de uma disciplina quando são 

referidos/articulados saberes discutidos em outra disciplina, em momentos diversos; 

e em ações desenvolvidas em conjunto/concomitantes por diversas turmas do curso 

e de cursos diferentes. 

Os Planos de Ensino, em cada disciplina, evidenciam, no registro, a natureza dialógica 

da interdisciplinaridade; consegue-se, pois, superar a visão de disciplina como 

fragmento de informações, caminhando na busca de saberes, na ampliação da cultura 

e na construção de conhecimentos com vistas a formação integral. 

Na perspectiva das diversidades culturais consegue-se superar, também, o 

individualismo, em favor da construção de conhecimento para um agir coletivo, 

entendido como ação efetiva e participativa dos envolvidos: professores, estudantes 

e outros profissionais fundamentam e constituem o diálogo intensivo e extensivo, com 

apoio nas ciências da área, em atividades previstas e registradas nos documentos 

PPC, Plano de Atividades do Curso e Planos de Ensino e na proposta de leituras 

sugeridas. 

O estímulo e o exercício da integração de conteúdos no âmbito dos cursos na 

modalidade a distância possuem as seguintes formas: 

• Integração teoria-prática – cada disciplina tem como objetivo desenvolver 

os seus assuntos segundo aspectos teóricos, conceituais e formais, complementados, 

sempre que possível, com exercícios práticos que permitem ao discente assimilar os 

conteúdos elaborados. 

• Integração vertical de disciplinas – procura-se promover a integração de 

conteúdos entre as disciplinas de cada período previsto na estrutura curricular. Para 

tanto, as disciplinas realizam estudos de casos comuns, permitindo ao estudante 

perceber as relações de conteúdos entre elas. 

• Integração horizontal de disciplinas – a integração de conteúdos deve 

ocorrer entre subconjuntos de disciplinas pertencentes a todos os períodos previstos 

na estrutura curricular. De forma análoga à integração vertical, as disciplinas realizam 

estudos de casos comuns, permitindo ao estudante perceber as relações de 

conteúdos entre elas. 
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• Desenvolvimento de Projeto Integrador / Trabalho de Conclusão de Curso 

- ao longo das disciplinas específicas são realizados estudos e trabalhos que 

contribuem para que os estudantes desenvolvam conhecimentos para a solução de 

problemas práticos reais identificados junto à comunidade escolar, facilitando o 

processo de elaboração do projeto integrador / Trabalho de Conclusão do Curso. 

Convém observar que tanto a integração vertical quanto a horizontal de disciplinas 

têm como objetivo promover a reflexão sobre situações da prática, visando propor a 

melhor solução desenvolvida pelos estudantes em cada disciplina. O produto desta 

reflexão serve, em alguns casos, de material de estudo para os futuros estudantes do 

curso, bem como de estímulo à produção científica dos corpos docente e discente. 

A Faculdade INSTED preza em todos os seus cursos pela flexibilidade e 

interdisciplinaridade, zelando pelo respeito entre as profissões, e favorecendo a 

ampliação do saber. Trata-se de uma prática que se constrói no âmbito do ensino e é 

uma atividade tão flexível quanto outros pontos de apoio do processo formativo, de 

modo a abranger os múltiplos saberes da atividade acadêmico-científica e 

tecnológica. 

Enfim, a metodologia proposta pela Faculdade INSTED pretende fortalecer o processo 

de ensino-aprendizagem dos estudantes, além de propiciar aos mesmos um espírito 

empreendedor que busque o desenvolvimento científico e profissional, contribuindo 

para uma formação de sujeitos autônomos, éticos e cidadãos com visão crítica da 

sociedade. 

As Atividades pedagógicas apresentam uma adequada coerência com a metodologia 

prevista, inclusive com os aspectos referentes à acessibilidade pedagógica e 

atitudinal. 

Importa ressaltar ainda que a metodologia de ensino adotada reúne atividades e 

avaliações à distância e presenciais, além da disponibilização de recursos adicionais 

de interação como livros-textos de Bibliotecas virtuais e vídeo aulas.  

Através da ferramenta Blackboard, o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 

estudantes e docentes interagem entre si e constroem juntos os caminhos da 

formação profissional. Dentro da plataforma, o estudante receberá as atividades e 

materiais de estudo.  

Mesmo com tanta praticidade propiciada pela tecnologia, o contato pessoal ainda é 

fundamental para o processo de aprendizagem. Por isso, nos cursos da Faculdade 
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INSTED, haverá aulas presenciais na sede da instituição e/ou  local onde está sediado 

o Polo, no limite de 30% da carga horária total do curso, conforme prevê a legislação.  

No Polo os estudantes encontrarão os tutores presenciais, os professores tutores e 

equipes de orientadores acompanharão e ajudarão a aplicar as provas e trabalhos 

presenciais previstos.  

3.8.3 O Material Didático para os Cursos EaD 

 

Os conteúdos/objetos de aprendizagem que serão disponibilizados aos estudantes 

foram desenvolvidos levando em consideração a atomização dos conteúdos, que 

consiste em um modelo de redução do conteúdo a um fragmento menor. Ou seja, será 

utilizado o conteúdo de um livro, artigo, material didático e dividido em aulas.  

Cada aula possui uma série de itens que visam fazer com que os estudantes tenham 

acesso a um material diversificado, com desafios, exercícios, vídeos, infográficos e 

conteúdos teóricos.  

Esta metodologia de apresentar o conteúdo de estudo foi desenhado a partir de alguns 

conceitos que estão revolucionando o ensino superior no Brasil e no mundo, tais como 

aprendizagem híbrida, sala de aula invertida e, sobretudo, na mudança do modelo de 

ensino Just in case para o modelo Just in time, comprovadamente mais eficaz do que 

os modelos tradicionais. 

A estrutura de cada disciplina é composta por um conjunto de Unidades de 

Aprendizagem e cada unidade de aprendizagem foi desenvolvida didaticamente, 

incluindo objetivos de aprendizagem, atividades problematizadas, que colocam o 

estudante frente à frente com situações que poderão ser encontradas em sua prática. 

Os conceitos são apresentados tanto em resumos dialógicos quanto em livros 

originais consagrados, disponíveis como e-books dentro da unidade de 

aprendizagem. 

As unidades de aprendizagem possuem os seguintes itens: 

- Objetivo de aprendizagem - os objetivos norteiam todos os conteúdos que serão 

apresentados nas unidades de aprendizagem. O objetivo deste recurso é apresentar 

para os estudantes os conhecimentos que ele desenvolverá ao finalizar a aula.  

- Questão discursiva – visa propiciar aos estudantes momentos de discussão e 

interação para que juntos possam resolver os problemas apresentados nas questões. 

Podem ser aprofundados em fóruns de discussão, webconference, ou algum outro 
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momento síncrono que possibilite aprendizagem por pares.  

- Infográfico – tem a finalidade de apresentar para o estudante em linguagem visual 

dos conteúdos que serão apresentados na unidade de aprendizagem e/ou explicar 

conteúdos importantes de maneira atrativa.  

- Conteúdo do Livro – para aprofundar os conteúdos estudados na disciplina com base 

em referências bibliográficas de qualidade técnica comprovada. Para isto, são 

disponibilizados aos estudantes livros para estudo e aprofundamento do conteúdo. 

- Vídeo – visa apresentar de maneira didática os conteúdos que foram abordados na 

aula. São utilizados vídeos de no máximo 5 minutos para reter a atenção do estudante, 

muitos vídeos utilizam-se de animações, elementos interativos, práticas laboratoriais.  

- Exercício de Fixação - são exercícios auto instrucionais para que o estudante possa 

mensurar o seu nível de aprendizado sobre os conteúdos apresentados. Todos 

exercícios possuem feedbacks comentados que explicam para o estudante os motivos 

dos erros e acertos.  

- Na prática – um recurso de aprendizagem é utilizado para contextualizar a teoria 

com a prática. Neste item são apresentados exemplos de aplicação dos conteúdos. 

Com isto, o estudante consegue fazer associações dos conteúdos estudados com a 

prática de sua profissão.  

- Saiba mais – o objetivo de aprendizagem deste recurso é fazer com que o estudante 

vá além dos conteúdos previamente selecionados para ele. Com este recurso 

colocamos o estudante em contato com vídeos do Youtube, artigos científicos, leituras 

complementares. 

Entre as atividades presenciais figura também os processos avaliativos e todas as 

atividades práticas previstas.  

As atividades presenciais serão executadas com base em Calendário Acadêmico e 

disponibilizado em ambiente virtual, para conhecimento de estudantes, tutores e 

professores. 

 

3.8.4 Estudo para implantação dos pólos EAD 

 

A Faculdade INSTED promoverá, para definição de instalação de seus polos de apoio 

presencial, de estudos que demonstrem a sua relevância e justifiquem a sua 

implantação, considerando, entre outros critérios, a distribuição geográfica dos polos 
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em locais estratégicos, do ponto de vista da demanda reprimida por educação 

superior, não atendida por instituições públicas devido à falta de vagas, e também 

pelas instituições particulares, que não apresentam preços acessíveis nas regiões 

pretendidas para os polos. 

Será, naturalmente, considerada a área de conhecimento em que a Faculdade 

INSTED pretende atuar, bem como a demanda por cursos superiores e as 

necessidades do mercado local. 

Para a proposta dos primeiros cursos de graduação na modalidade a distância, foi 

levada em consideração a demografia referente à população do ensino médio 

regional, e verificada, assim, a potencialidade de oferta e procura por cursos na área 

de gestão, a qual se pretende contemplar na demanda por cursos superiores. Outro 

fator considerado foi a taxa bruta e líquida de matriculados na educação superior, 

conforme os dados encontrados e os indicadores estabelecidos no PNE. 

 

3.9 PLANO PARA ATENDIMENTO ÀS DIRETRIZES PEDAGÓGICAS 

 

A Faculdade INSTED define as seguintes diretrizes pedagógicas gerais, que devem 

conduzir à elaboração dos projetos dos cursos e programas que ofertar: 

▪ metodologias de ensino criativas e inovadoras que promovam o 

desenvolvimento de competências e habilidades requeridas na formação integral do 

educando e na sua formação para o trabalho, nas diversas carreiras de nível superior; 

▪ currículos de cursos atendendo às Diretrizes Curriculares Nacionais  

(DCNs) e planos de ensino propiciando a integração, simultânea, entre teoria e 

prática, privilegiando a investigação científica e as ações comunitárias; 

▪ avaliação formativa e continuada da aprendizagem, cabendo ao 

professor precipuamente o papel de orientador, envidando esforços para despertar as 

potencialidades do educando, minimizando as avaliações quantitativas centradas 

meramente na acumulação de informações de cunho teórico-doutrinário; 

▪ espaço curricular para o desenvolvimento de Atividades 

Complementares, destinados a trabalharem aspectos interdisciplinares na formação 

do estudante oferecendo oportunidades de ampliação dessa formação, em áreas 

afins; 
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▪ teoria e prática caminhando juntas, onde a aplicação prática das teorias 

será promovida e incentivada, em todas as ações pedagógicas; 

▪ o educando como centro do processo pedagógico, mediante a 

assistência e atendimento em todos os momentos de sua vida acadêmica, ao lado da 

oferta de ensino de qualidade; 

▪ sistema organizacional que respeite as individualidades e harmonize a 

convivência acadêmica, em todos os níveis e categorias; 

▪ integração do educando à comunidade social, por meio de programas e 

ações de investigação científica e extensão, em parceria com organizações, empresas 

e instituições governamentais ou particulares. 

 

3.9.1 Princípio Institucional Pedagógico 

 

O corpo docente da Faculdade INSTED deverá ser inspirado e conquistado, por meio 

de seminários, cursos de curta duração, reuniões semanais nas equipes didáticas e 

outras atividades, para adquirirem uma filosofia de educação que oriente sua prática 

docente e sua atitude na sala de aula. 

Isto porque uma IES cujo objetivo é desenvolver toda a potencialidade de seus 

estudantes, tornando-os criativos, competentes para resolver problemas e habilitados 

a se ajustar facilmente às novas situações, necessita investir muito junto a seus 

professores para que os mesmos possam causar impacto positivo nos seus 

estudantes.  

A preocupação da Faculdade INSTED será de ajudar o estudante a ver a relevância 

do conhecimento para a formação dos valores pessoais e sociais. Deverá, ainda, 

procurar alargar as perspectivas sociais do indivíduo, promover seu desenvolvimento 

moral e cultural e aumentar seu senso de responsabilidade e compromisso com a 

sociedade. E será através das experiências vividas na vida acadêmica que o 

estudante deverá aprender a trabalhar com muitas alternativas, a suportar a 

ambiguidade e a oposição às suas idéias, aceitando responsavelmente os problemas 

sem ter medo de arriscar e de errar. 

Implícita nestas idéias está à crença de que o intento maior da Instituição diz respeito 

a criar condições para o desenvolvimento do potencial humano de cada estudante e 

que a eficácia das estratégias instrucionais poderá ser avaliada na base do “quão 
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bem” os estudantes estarão preparados para viver “integralmente e com sucesso”. 

Implícito está também o fato de que o estudante seja envolvido no processo de 

aprendizagem e que este seja significativo para ele. Este envolvimento pode ser 

obtido por meio de sua participação no desenvolvimento de todas as fases de seu 

currículo, desde os estágios de planejamento até a implementação das estratégias, à 

avaliação do trabalho realizado e às decisões a respeito do planejamento futuro.  

Assim, a Faculdade INSTED  desenvolve um modelo de projeto pedagógico 

personalizado, onde as práticas (aprendizagem) são vistas como uma associação 

determinada pelo tipo de estudante e pelo ambiente (maneiras de ensinar). Neste 

projeto, o estudante precisa ser envolvido no planejamento e na implementação das 

estratégias instrucionais, a fim de torná-lo mais motivador e facilitador do 

desenvolvimento das habilidades de solução de problemas e tomada de decisão. 

 

3.9.2 Práticas Pedagógicas Inovadoras 

 

As práticas pedagógicas são todas as situações que se criam entre docentes, 

discentes, instituição, mundo produtivo e sociedade, a fim de atingir a apropriação e a 

transferência dos saberes nas suas relações, buscando o desenvolvimento de uma 

sociedade ávida de conhecimento. 

Elas devem estimular a construção do conhecimento por meio da utilização da 

interdisciplinaridade no desenvolvimento de projetos. A instituição incitará o potencial 

dos professores e coordenadores nessa reformulação periódica, visto que esses 

possuem conhecimento e experiência profissional da área, antes do início dos 

períodos letivos, visando uma maior integração entre os docentes e articulando a 

interdisciplinaridade nas disciplinas propostas e, durante o curso, para dar 

continuidade ao processo de integração. Isto implica uma prática permanente de 

avaliação para uma melhor articulação do processo ensino aprendizagem. 

Sendo assim, as orientações pedagógicas para a obtenção da efetiva qualidade do 

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

▪ aulas expositivas e dialógicas articulando-se sempre que possível com 

outras práticas tais como: resolução de problemas, estudo de caso, aulas práticas em 

laboratório, atividades acadêmicas complementares, atividades de pesquisa 

bibliográfica, visitas técnicas, etc; 
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▪ aulas práticas em laboratórios de informática e didáticos especializados 

como ações imprescindíveis ao processo de experimentação; 

▪ avaliação do aproveitamento dos estudantes realizada através da 

demonstração da compreensão dos processos observados, por meio de relatórios 

escritos, exposições individuais ou em grupo, workshops e painel de debates; 

▪ desenvolvimento de projeto interdisciplinar ao longo de um período 

podendo ser executado individualmente e/ou em grupo; 

▪ desenvolvimento de projetos concorrendo para a aproximação do 

acadêmico com a realidade situacional; 

▪ exercício da ação docente facilitadora e reguladora do processo ensino-

aprendizagem caracterizada pelo diálogo, pela suscitação da participação discente, 

visto que o professor não é o único repositório do saber; 

▪ realização de atividades complementares tais como, seminários, mini-

oficinas, painel integrado, conferências, jornada acadêmica, etc.; 

▪ realização de Workshops envolvendo estudantes, professores e 

comunidade; 

▪ resolução de problemas reais por meio de proposição de questões 

vivenciadas, objetivando que o estudante relacione-as à teoria;  

▪ visitas técnicas para oportunizar a contextualização de conceitos e 

conhecimentos adquiridos; 

▪ observação dos resultados da experimentação de novos modelos 

pedagógicos observados em todo mundo. 

Percebe-se, portanto, que a Faculdade INSTED  adota como prática pedagógica, a 

vivência do estudante conciliada aos conteúdos abordados em sala. Tal experiência, 

trazida pelos estudantes, requer do professor uma constante inovação nas 

metodologias de ensino. 

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

deve privilegiar o princípio de que a aquisição do conhecimento é um processo a ser 

compreendido como decorrência das trocas que o discente estabelece na interação 

com o seu meio social, profissional e cultural, cabendo ao professor ser o mediador 

desse processo, articulando as trocas, tendo em vista o desenvolvimento do senso 

crítico dos conteúdos. Dentro dessa perspectiva, podemos levar em consideração 

alguns quesitos importantes para nortear o trabalho do professor: 
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▪ assegurar ao professor a autonomia no seu trabalho, privilegiando o 

diálogo; 

▪ favorecer a autonomia de aprendizagem, visando não apenas ao 

aprender a fazer, mas, sobretudo, ao “aprender a aprender"; 

▪ propiciar ao discente o desenvolvimento das competências e habilidades 

necessárias para o seu bom desempenho e para a sua colocação no mercado de 

trabalho; 

▪ propiciar condições para que sejam desenvolvidas atividades em 

equipes, simulações, estágios, seminários, entre outros; 

▪ realizar uma sondagem das experiências dos discentes, de forma que 

ele possa ter um perfil da turma. 

 

3.9.3 Interdisciplinaridade 

 

A Faculdade INSTED entende que o desenvolvimento de atividades e projetos de 

cunho interdisciplinar favorece a formação de profissionais pluralistas e ao mesmo 

tempo com domínio adequado do saber técnico em sua área de atuação. Este é um 

caminho viável para a superação da fragmentação, contribuindo para a construção de 

um perfil de egresso que tenha domínio sobre seu campo de conhecimento e seja 

capaz de dialogar com outros saberes, num processo permanente de autoformação.  

É fundamental que a execução dos currículos supere o fechamento do desenho 

disciplinar e parta para o desenvolvimento de projetos interdisciplinares consistentes 

que integrem também a iniciação científica e a extensão. É também importante que 

os cursos de graduação e pós-graduação explicitem, em seus projetos pedagógicos, 

os eixos de integração temática, as linhas de ação e a integração com a extensão, 

com vistas a trabalhar a construção da interdisciplinaridade, a iniciação científica e a 

inserção crítica do estudante no contexto social. 

 

3.9.4 Articulação entre Teoria e Prática 

 

A Faculdade INSTED entende que a articulação teoria-prática, baseia-se na tese 

segundo a qual o conhecimento deve emergir da prática e a ela retornar mediado pela 

reflexão teórica. Eis aí uma aplicação do conceito de práxis na área das ciências da 
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educação. Trata-se também de enfatizar o estudo e a reflexão epistemológica sobre 

a construção do conhecimento no contexto social do educando e dos desafios 

presentes.  

Para isto as metodologias sócio-interativas dão uma importante contribuição a esta 

articulação. Assim, é fundamental que os cursos estimulem a aplicação de 

metodologias dinâmicas do processo ensino-aprendizagem como instrumentos de 

desenvolvimento do discente, disseminando também a cultura da investigação, da 

discussão, do debate, do levantamento de situações-problema para análise crítica. 

 

Fundamentos dos Projetos Pedagógicos dos Cursos 

 

Os Projetos Pedagógicos dos Cursos, no contexto mais amplo da prática social devem 

contemplar a concepção de homem, de mundo e de sociedade; compromisso social, 

valorização profissional e defesa das políticas de inclusão social. No contexto da 

prática pedagógica os projetos devem superar o pressuposto do autoritarismo; 

enfatizar o trabalho coletivo interdisciplinar; valorizar o currículo enquanto construção 

do conhecimento, e possibilitar a reflexão sobre a prática e vivencia da avaliação 

qualitativa e processual. 

Nesse sentido, além de contemplar no conjunto de suas ações, as inovações 

científicas e tecnológicas e as exigências do mundo do trabalho, os projetos 

pedagógicos dos cursos devem expressar uma política educacional a partir dos 

princípios filosóficos e políticos que possam contribuir para a consolidação da missão 

da instituição, seu papel social e científico, de forma a constituir-se em compromisso 

coletivo para a sociedade. 

 

3.9.5 Organização Curricular 

 

A organização curricular é contemplada pelo processo de revisão curricular, pela 

flexibilidade curricular e pela integralização curricular, conforme detalhado abaixo. 

 

Processo de Revisão Curricular 

 

O que se pretende com o processo de revisão curricular é desenvolver na Instituição 
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um modelo de currículo personalizado, onde as habilidades sejam caracterizadas 

como uma associação determinada pelo tipo de estudante e pelo ambiente (maneiras 

de ensinar). Por meio de um currículo melhor contextualizado à realidade situacional 

local e regional, o estudante poderá ser envolvido na implementação das estratégias 

instrucionais, a fim de torná-lo mais incentivador e facilitador do desenvolvimento das 

habilidades de solução de problemas e tomada de decisão. 

Será preciso renovar constantemente a instituição, com postura pedagógica (re) 

atualizadora, que tenha a crítica e o diagnóstico das necessidades da região como 

balizamento de um novo projeto institucional que estabeleça as prioridades 

estratégicas de mudanças e prepare os estudantes para serem líderes, portadores de 

valores éticos e políticos capazes de promover mudanças na sociedade em que vão 

atuar.  

Nesta nova abordagem curricular, a matriz é centrada em situações problemas e 

estudos de caso significativos para os estudantes, e que satisfaçam as suas 

necessidades e expectativas de aprendizagem, desde o seu ingresso na Faculdade 

INSTED .  

A IES estrutura os currículos de seus cursos numa visão renovada pela epistemologia 

contemporânea e pela consciência crítica e histórica inerente à responsabilidade 

social, cidadã e inclusiva, orientando-se segundo a diretriz de sua visão e de sua 

missão. Portanto, caracteriza seu compromisso de formação acadêmica profissional 

e cidadã, através da firme intencionalidade em: 

▪ promover uma formação profissional eficaz, otimizando uma graduação 

de qualidade de caráter pluralista, crítica e reflexiva, que articula as especificidades 

das competências técnicas, da formação profissional em equilíbrio com a formação 

geral, humanística e ética; 

▪ possibilitar a capacitação e habilitação do egresso para acompanhar a 

evolução do conhecimento teórico-prático em sua área, necessárias à atuação 

profissional futura; 

▪ agir em prol do desenvolvimento regional, interagindo nos vários níveis 

de atuação, demonstrando engajamento com as questões ligadas à sustentabilidade 

social e ambiental; 
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▪ promover programas de serviços que interajam com as demandas da 

comunidade, equacionando problemas e buscando soluções compatíveis com a 

realidade; 

▪ prover a disponibilidade para o trabalho em equipe interdisciplinar e 

multiprofissional; 

▪ desenvolver o processo de revisão dos Projetos Pedagógicos dos 

Cursos considerando-se as necessidades ambientais externas, internas e os 

resultados do processo de avaliação institucional com o intuito de manterem 

atualizadas e úteis às propostas dos cursos e programas oferecidos. 

Os currículos dos cursos serão, permanentemente, objetos de revisões de seus 

NDEs, deverão ser monitoradas pelos avanços do conhecimento em cada área e 

pelas demandas do mercado de trabalho. Reuniões semestrais de revisão e de 

planejamento do currículo de cada curso deverão ser conduzidos com a presença dos 

membros dos Colegiados dos Curso e do Núcleo Docente Estruturante. 

 

Flexibilidade Curricular 

 

As diretrizes pedagógicas adotadas conduzem à flexibilização dos componentes 

curriculares. Os projetos pedagógicos dos cursos contemplarão as inovações que 

possibilitem essa flexibilidade. 

O regime seriado semestral, a ser adotado pela Faculdade INSTED, permitirá a oferta, 

em cada semestre letivo, de um bloco de disciplinas, para a escolha do estudante. 

Os currículos dos cursos de graduação estarão acordes com as diretrizes curriculares 

nacionais, fixadas pelo MEC - Ministério da Educação, que permite essa flexibilidade. 

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

serão um espaço curricular propício ao desenvolvimento da flexibilidade e ao 

atendimento das individualidades do educando. 

 

Oportunidades Diferenciais de Integralização Curricular 

 

A integralização curricular deve atender, em primeiro lugar, às normas fixadas pelo 

MEC - Ministério da Educação. 

Em relação aos bacharelados, a Resolução CNE/CES nº 2/2007, homologada no dia 
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18/6/2007, estabelece em seu anexo, que a carga horária mínima dos cursos será 

entre 2.400 a 7.200 horas. Outra legislação (Resolução CNE/CES nº 4/2009) foi 

publicada em 7/4/2009, tratando da carga horária de alguns bacharelados da área de 

biologia e saúde que não foram incluídos na resolução anterior, onde os mínimos para 

integralização variam entre 3.200 a 4.000 horas.  

Os cursos superiores de tecnologia possuem seus prazos mínimos de integralização 

estabelecidos de acordo com a Portaria nº 10, de 28 de julho de 2006, onde as cargas 

horárias variam entre 1.600 e 2.400 horas, de acordo com cada eixo tecnológico.  

A Faculdade INSTED leva em consideração as legislações destacadas acima como 

prazo mínimo de integralização para os cursos de graduação existentes, bem como 

para os que pretende implantar. Ainda, em cada curso oferecido pela instituição estará 

definido no Projeto Pedagógico o tempo de integralização com o prazo mínimo e 

máximo de conclusão, conforme normas aprovadas no CONSUP. 

Além dos critérios de integralizações desenhados acima e em conformidade com o 

artigo 128 do Regimento Interno 2022 da Faculdade INSTED, os estudantes 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 

do sistema de ensino superior. 

 

3.10 PERFIL GERAL DOS EGRESSOS 

 

A Faculdade INSTED visa formar e qualificar profissionais, bem como estimular a 

iniciação científica e promover o desenvolvimento de novos processos, produtos e 

serviços, em estreita articulação com os setores produtivos e a sociedade, 

especialmente de abrangência local e regional, oferecendo mecanismos para a 

educação continuada. 

O Projeto Pedagógico de cada curso abrange as aptidões, competências e 

habilidades necessárias ao futuro profissional. Elas devem estar coerentes com os 

objetivos dos cursos, os componentes curriculares, o estágio curricular 

supervisionado, as atividades complementares, o sistema de avaliação, o projeto de 

iniciação científica e o trabalho de curso. 

Sendo assim, a Faculdade INSTED buscará, por meio dos projetos pedagógicos de 
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seus cursos, proporcionar aos estudantes aptidões globais para: 

▪ desenvolver ações, tanto em nível individual quanto coletivo, dentro de 

seu âmbito profissional; 

▪ assegurar que sua prática seja realizada de forma integrada e contínua 

com as demais instâncias do sistema a que esteja ligado, sendo capaz de pensar 

criticamente, de analisar os problemas da sociedade e de procurar soluções para os 

mesmos; 

▪ realizar seus serviços dentro dos mais altos padrões de qualidade e dos 

princípios da ética; 

▪ desenvolver ações fundamentadas na capacidade de tomar decisões, 

visando o uso apropriado, a eficácia e o custo-efetividade, dos valores humanos e 

recursos materiais disponíveis; 

▪ serem acessíveis e manter a confidencialidade das informações a eles 

confiadas, na interação com outros profissionais e o público em geral; 

▪ dominar a comunicação verbal, não-verbal, habilidades de escrita e 

leitura e de tecnologias de comunicação e informação; 

▪ trabalhar em equipe multiprofissional, assumir posições de liderança, 

sempre tendo em vista o bem-estar da comunidade, além de compromisso, 

responsabilidade, empatia, habilidade para tomada de decisões, comunicação e 

gerenciamento de forma efetiva e eficaz; 

▪ tomarem iniciativas e a atuar com criatividade e inovação; 

▪ serem capazes de aprender continuamente, tanto na sua formação, 

quanto na sua prática;  

▪ serem empreendedores; e 

▪ terem responsabilidade social no exercício de suas atividades 

profissionais. 

Para alcançar este perfil profissional geral delineado, deverão ser 

desenvolvidas nos estudantes, ao longo dos cursos, competências e habilidades para: 

▪ reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar 

estrategicamente, introduzir modificações no processo em que estiver envolvido, atuar 

preventivamente, transferir e generalizar conhecimentos e exercer, em diferentes 

graus de complexidade, o processo da tomada de decisão; 
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▪ desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o exercício 

profissional, inclusive nos processos de negociação e nas comunicações 

interpessoais ou intergrupais; 

▪ refletir e atuar criticamente sobre a esfera de sua atuação, 

compreendendo sua posição e função na estrutura ou sistema sob sua 

responsabilidade, controle ou supervisão; 

▪ dominar os conhecimentos científicos básicos da sua área de atuação e 

ter raciocínio crítico na interpretação dos dados, na identificação da natureza dos 

problemas e na sua resolução; 

▪ conhecer os princípios da metodologia científica, possibilitando-lhe a 

leitura crítica de artigos técnico-científicos e a participação na produção de 

conhecimentos; 

▪ lidar criticamente com a dinâmica do mercado de trabalho e com as 

políticas de sua área profissional. 

Dessa forma, ao final dos cursos, os egressos estarão habilitados a exercer suas 

funções junto ao mercado de trabalho. 

 

3.11 ATIVIDADES PRÁTICAS E ESTÁGIO 

 

As práticas estarão asseguradas em todos os cursos propostos pela Faculdade 

INSTED, seja por meio do oferecimento de atividades laboratoriais, do Estágio 

Curricular Obrigatório, das Atividades Complementares, do Trabalho de Conclusão de 

Curso, do Projeto Integrador, dentre outros,  e/ou por convênios que serão firmados 

como forma de assegurar a qualidade de seus cursos e da formação de seus futuros 

egressos. 

A Faculdade INSTED designará professores do seu quadro docente para realizar o 

acompanhamento e orientação das atividades a serem desenvolvidas nas práticas, 

como também destinar espaço físico próprio de acordo com a especificidade dos 

cursos propostos. 

Eis o detalhamento das práticas informadas acima: 

 

a) Prática Profissional 
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As práticas curriculares tratam de uma atividade que se constrói no âmbito do ensino 

e deverá ser uma atividade tão flexível quanto outros pontos de apoio do processo 

formativo, de modo a abranger os múltiplos saberes da atividade acadêmico-científica-

profissional. 

Essas atividades, articuladas ao ensino, estão ligadas ao conceito de “capacidade 

laborativa” na medida em que as competências geradas irão contribuir para a 

formação específica do estudante no que se refere à sua formação profissional, bem 

como ao conceito de “laborabilidade” (em lugar de empregabilidade) na medida em 

que essas competências constituem na verdade um trabalhador polivalente que pode, 

quando bem preparado, ser mais autônomo para decidir seu percurso no mercado de 

trabalho.  

A Faculdade INSTED oportunizará situações concretas vinculadas à prática 

profissional dos graduandos, visando ao desempenho técnico, humano e político. 

Subsidiada pelas mais avançadas fundamentações teóricas de ensino e de 

aprendizagem cuja formação prevê um profissional competente nos atributos de sua 

profissão, detém uma metodologia de ensino cuja prática associa-se aos conceitos 

teóricos numa simbiose com dimensão que extrapola os antigos conceitos 

desarticulados da prática versus teoria em momentos sucessores. 

Assim é que os laboratórios, as atividades práticas e as organizações conveniadas 

oferecerão ambiente sustentável para a experiência na prática profissional daquilo que 

os egressos irão se defrontar no mercado de trabalho, promovendo a coexistência do 

exercício da prática e a reflexão inerente, embasada nos fundamentos teóricos que 

lhe servirão como patamar para análise. 

O regulamento das disciplinas práticas foram aprovados pelo CONSUP. 

 

b) Atividades Complementares 

 

As atividades complementares permearão todo o currículo dos cursos, dando-lhe 

maior flexibilidade no trato dos mais diversos temas e assuntos voltados para a 

promoção da interdisciplinaridade. Serão caracterizadas como seminários, palestras, 

mesas redondas, debates, etc., dentre muitas outras formas que colaborem para o 

enriquecimento do currículo dos cursos e contemple o perfil traçado do profissional. 

Favorecerá o estudante numa participação ativa em atividades extracurriculares que 
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complementarão seu conhecimento e o ajudarão a construí-lo de uma forma mais 

eclética e criativa, a partir de um estreitamento das relações com conteúdos das 

disciplinas que estarão sendo cursadas, de outros que ainda não foram 

estudados/abordados nos currículos e inclusive de assuntos emergentes nas áreas 

de atuação da Faculdade INSTED que merecem ser abordados e debatidos com 

profissionais, empresários, professores, sindicatos, associações e outros. 

Esse exercício de participação permitirá ao estudante ir aprendendo a se expressar 

nos eventos, com apresentação de trabalhos ou outros tipos de intervenções, assim 

como proporcionará maior envolvimento e estreitamento das relações com estudantes 

de outros períodos, formando um curso harmônico e coeso. 

A formação do estudante, nesse sentido, não ficará restrita à sala de aula, com 

atividades estanques, mas permirá que interaja criativamente com outros contextos e 

ajudará a desenvolver habilidades que podem contribuir para a formação do seu perfil 

profissional. 

As atividades complementares serão desenvolvidas em três níveis: como instrumento 

de integração e conhecimento do estudante à realidade social, econômica e do 

trabalho de sua área/curso; como instrumento de iniciação científica e sua articulação 

com o ensino e como instrumento de iniciação profissional. 

Será de competência do colegiado de curso normatizar a distribuição da carga horária 

das atividades complementares ao longo do tempo de integralização curricular, em 

coerência com as diretrizes estabelecidas pela Faculdade INSTEDe com as do MEC. 

As atividades complementares serão computadas no sistema de horas, para efeito de 

integralização do total previsto para o curso. 

As atividades complementares estarão previstas nos Projetos Pedagógicos dos 

cursos e as modalidades admitidas serão divulgadas pela direção e coordenações de 

cursos, a fim de permitir a sua livre escolha pelo estudante. 

O regulamento geral das Atividades Complementares, aplicável aos cursos de 

bacharelado e licenciatura, foram aprovados pelo CONSUP. 

 

c) Trabalho de Conclusão de Curso 

 

A atividade científica será parte integrante e fundamental da formação do profissional 

que se dedica a qualquer área do conhecimento, pois a sociedade contemporânea 
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requer profissionais com conhecimento de métodos científicos que auxiliem na 

produção de novos saberes e busquem as resoluções de problemas, razão pela qual 

o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), quando obrigatório, de acordo com a 

legislação vigente, na Faculdade INSTED tem como objetivo principal trazer respostas 

para questões que existem em relação as práticas oriundas no campo do saber. 

O TCC terá sua estrutura composta por elementos obrigatórios e visa o estudo de um 

tema delimitado, objetivando o aprofundamento do conhecimento, como importante 

contribuição para o segmento em que se insere. 

O regulamento dos  geral do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), aplicável aos 

cursos que ofertam essas disciplinas, foram aprovados pelo CONSUP. 

 

d) Estágio Supervisionado 

 

O propósito da Faculdade INSTED por meio do Estágio Supervisionado, quando 

integrar o currículo dos cursos e de acordo com a legislação vigente, inserido na matriz 

curricular como prática obrigatória, será o de construir um meio eficaz para a 

consecução de atividades práticas que possibilite, simultaneamente: 

▪ avaliar o estudante em relação aos conhecimentos adquiridos em sala 

de aula; 

▪ ajudar os acadêmicos na aplicação e fixação dos conteúdos teóricos; 

▪ capacitar os acadêmicos para o futuro exercício da profissão; 

▪ materializar a investigação acadêmica e as práticas de extensão por 

meio de atendimento continuado à população, fazendo com que a instituição cumpra 

com sua função social; 

▪ respeitar os critérios legais de excelência acadêmica. 

As modalidades de estágio, como ato educativo, de acordo com o projeto pedagógico 

de cada curso de graduação, atendido as diretrizes curriculares nacionais e o 

planejamento curricular do curso, serão: 

▪ estágio obrigatório, em função das exigências decorrentes da própria 

natureza da habilitação ou qualificação profissional, planejado, executado e avaliado 

à luz do perfil profissional de conclusão do curso; 

▪ estágio não-obrigatório, desenvolvido como atividade opcional, que deve 

manter coerência com o perfil profissional de conclusão do curso. 
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As atividades de estágio, independentemente de sua natureza, serão desenvolvidas, 

preferencialmente, ao abrigo de termos de compromisso celebrados, resguardados os 

direitos dos estudantes quanto à segurança e à integridade e impedido o desvio de 

objetivos e finalidades. 

O regulamento dos  geral do Estágio Supervisionado foi aprovado pelo CONSUP. 

 

e) Disciplinas especiais  

 

As disciplinas como Competências Pessoais e Profissionais, Projetos Integradores, e 

afins, são consideradas disciplinas especiais pelas particularidades de sua 

organização pedagógica, e possuem regulamento próprio aprovado pelo CONSUP, 

onde constam suas normas e sistema de avaliação.  

 

3.12 DESENVOLVIMENTO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS 

 

A Faculdade INSTED incentivará e estimulará, por meio de benefícios e prêmios, seu 

corpo docente a produzir materiais pedagógicos próprios, tais como: apostilas, 

manuais para elaboração de trabalhos científicos, mídias didático-pedagógicas, cujo 

objetivo é o usufruto desta produção nas aulas e atividades didáticas para os cursos 

que oferece. 

 

3.13 AVANÇOS TECNOLÓGICOS 

 

O atual processo de avanço tecnológico trouxe a toda sociedade fatores que 

favorecem a vida das pessoas. Em decorrência das tecnologias podemos desfrutar 

de momentos de descontração, aprendizagem e conforto, pontos que se tornaram 

rotina no dia-a-dia de qualquer cidadão.  

Não podemos deixar de observar que as tecnologias também servem para informar e 

comunicar. Encontramos nas tecnologias de informação e comunicação a linguagem 

oral, escrita e da síntese entre som, imagem e movimento e seu avanço para 

informação em tempo real com a linguagem digital. Nesse avanço constante 

passamos a ter uma relação dinâmica de informação e interação por meio de redes, 

satélites, fibras etc.  
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É importante perceber que, mediante conflitos e ansiedades, as tecnologias também 

servem para fazer educação, favorecendo o processo de enzino-aprendizagem, 

quando reorientam processos de descobertas, relações, valores e atitudes.  

As novas tecnologias vêm contribuindo para enriquecer a abordagem do professor, a 

compreensão do estudante e a diversificação na apresentação dos conteúdos, sendo 

um relevante recurso didático no processo de ensino-aprendizagem nestes novos 

tempos. É interessante notar que programas educativos, jogos, sites educacionais, 

transformam e dinamizam o ambiente, quando são usados de forma 

pedagogicamente planejada. 

É importante lembrar que nas novas tecnologias digitais também há problemas de 

vários aspectos. Nas instituições que disponibilizam esses equipamentos observa-se 

que os profissionais muitas vezes não estão devidamente capacitados para conduzir 

um processo educativo de qualidade, cabendo às IES capacitar estes profissionais 

para correta atuação no mercado de trabalho, inclusive na própria instituição. 

A educação serve para fazer mais do que usuários e desenvolvedores de tecnologias, 

encontramos uma forte preocupação sobre o papel das instituições de ensino no 

momento atual, onde o estudante passa a ser o centro da situação. Enfatizamos ainda 

que as instituições necessitem oferecer a eles formação, aquisição de novas 

habilidades e atitudes de valores numa sociedade em processo de constante 

transformação. 

As inovações tecnológicas devem contribuir de modo decisivo para transformar as 

instituições de ensino em um lugar de exploração de culturas, de realizações de 

projetos, de investigação e debate. Os desafios para realização de projetos e 

propostas advêm de descobrir meios criativos de manipular a tecnologia educacional 

a inspirar professores e educandos a gostar e atuar construtivamente no processo de 

ensino-aprendizagem. 

Os caminhos futuros nas relações entre novas educações e tecnologias referendam 

o desenvolvimento de novas aprendizagens além de seus desafios de reestruturação 

curricular e metodologias de ensino que atendam a uma realidade de ambientes 

digitais. Estas tecnologias vêm facilitar a interculturalidade e o envolvimento na 

produção e aquisição de conhecimentos. 

Pensando em uma ampliação de democratização da educação no Brasil, a Faculdade 

INSTED entende a necessidade de formação de projetos interdisciplinares com 
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equipes de professores, técnicos e estudantes integrados nas atividades, com um 

tempo diferenciado para estudos e realizações de cursos permanentes para 

abordagem das novas metodologias tecnológicas aos profissionais envolvidos com a 

educação. 

Com toda a evolução existente em um mundo globalizado, a Faculdade INSTED se 

depara com uma necessidade urgente de formação pedagógico-digital para que 

possamos transformar a sala de aula em ambiente de aprendizagem ativo e reflexivo, 

preparando o estudante para atuar com as novas tecnologias com o posicionamento 

crítico exigido pelo competitivo mercado de trabalho. 

Sendo assim, o avanço tecnológico nos adverte para a necessidade contínua de 

renovação e adaptação aos novos tempos, buscando uma comunicação mais 

atualizada e um amplo desenvolvimento da aprendizagem, restando evidente que a 

Faculdade INSTED, juntamente com as demais instituições de ensino superior, é peça 

fundamental para o desenvolvimento deste processo.  

Portanto, para a Faculdade INSTED, a aquisição de tecnologia didático-pedagógica, 

que venha a enriquecer e qualificar o processo de ensino-aprendizagem configura 

necessidade ímpar para o desenvolvimento dos conteúdos e atividades propostos 

pelos cursos. 

 

3.14 RESPONSABILIDADE SOCIAL DA FACULDADE INSTED 

 

A responsabilidade social na Faculdade INSTED poderá ser medida pelo seu 

compromisso na condução do exercício das funções institucionais e no planejamento 

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

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

social e o desenvolvimento sócio-econômico da região em que está inserida. 

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

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

Faculdade INSTED com a responsabilidade social. 

Esta responsabilidade, na Faculdade INSTED, será implementada por meio de 

políticas que assegurem a qualidade da formação dos seus estudantes e dos serviços 

prestados; promoção de valores éticos; promoção de programas de incentivo, 

aprimoramento e qualidade de vida de seus colaboradores; e estabelecimento de 
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parcerias. 

Sua presença será visível no desenvolvimento de atividades de extensão da 

Faculdade INSTED (programas, projetos, eventos e serviços) sobre temas relevantes 

que tenham impacto na melhoria da qualidade de vida da comunidade social, 

particularmente, nos setores diretamente ligados aos cursos e programas de 

educação superior ofertados. 

Constará, também, do desenvolvimento de ações no ensino e na iniciação científica, 

por meio de: 

▪ componentes curriculares permanentemente atualizados, levando-se 

em conta as diretrizes curriculares nacionais, os avanços da ciência e da tecnologia e 

as condições regionais; 

▪ seminários, encontros e atividades complementares (curriculares e 

extracurriculares) integrando as comunidades acadêmica e social; 

▪ desenvolvimento de projetos de iniciação científica voltados para a 

solução dos problemas regionais; e 

▪ participação efetiva dos estudantes, sob a supervisão dos professores, 

em todas as ações de integração com a comunidade social, especialmente, em 

relação às minorias e aos excluídos. 

Além disso, esta responsabilidade será desenvolvida na implementação de planos e 

programas de incentivos e benefícios voltados à comunidade acadêmica, destacando-

se os seguintes: 

▪ bolsas destinadas às atividades de iniciação científica; 

▪ bolsas de monitoria, bolsas de estudo ou de trabalho; 

▪ planos de carreira docente e de cargos e salários para o pessoal técnico-

administrativo; 

▪ plano de capacitação dos corpos docente e técnico-administrativo; 

▪ incentivo à participação de docentes e discentes em eventos, ligados à 

sua área de trabalho/estudo; 

▪ condições adequadas de segurança; e 

▪ clima organizacional que valorize o capital humano. 

Ainda, visando dar melhores oportunidades à população hipossuficiente do 

município, a Faculdade INSTED pretende, neste quinquênio, participar e desenvolver, 

dentro das seguintes áreas: 
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▪ Campanhas Assistenciais – projetos educativos voltados à comunidade 

externa. Para atingir esses objetivos, deverão ser realizados eventos, arrecadando 

dessa forma, alimentos e outros artigos para atender as instituições que assistem a 

população menos favorecida; 

▪ Alfabetização Solidária - projetos que contribuam com a melhoria de vida 

de pessoas analfabetas. Para tanto os professores deverão selecionar estudantes 

com aptidões para o desenvolvimento destas atividades; programa este que poderá 

ser estendido a outros municípios carentes nesta área; 

▪ Projeto de Inclusão Digital – cursos gratuitos para a comunidade local 

e/ou trazer crianças e adolescentes de escolas que não possuem recursos 

tecnológicos para o Laboratório de Informática da Faculdade INSTED, de modo a 

permitir a sua efetiva inclusão e qualificação para atuação e interação no meio digital; 

▪ Fim de Semana de Apoio ao Esporte – proporcionar um pouco de alegria 

às pessoas menos favorecidas, buscando a integração social, onde a Faculdade 

INSTED irá com todos os voluntários do corpo docente, discente e técnicos 

administrativos até projetos sociais envolvendo o esporte, poderosa ferramenta de 

inclusão social e mesmo educacional; 

▪ Dia da Cultura: trazer estudantes de escolas municipais e estaduais do 

município e região ao Auditório da Faculdade INSTED para que os mesmos possam 

ter workshops de educação ambiental, educação no trânsito, técnicas de 

leitura/interpretação de texto, teatros e cinema. 

▪ Dia da Leitura – trazer estudantes de escolas municipais e estaduais do 

município e região à Biblioteca da Faculdade INSTED para que os mesmos possam 

desfrutar de uma boa leitura; 

▪ Educação Ambiental – trazer as pessoas até a Faculdade INSTED ou 

comparecer a espaços da comunidade local, com o objetivo de instruí-los sobre os 

benefícios que deixamos de usufruir devido à ação do homem na destruição do meio 

ambiente, bem como os problemas que os desmatamentos, a poluição, a sujeira e 

demais crimes ambientais causam à saúde da população. 

Além disso, em parceria com a Prefeitura Municipal de Campo Grande, Estado de 

Mato Grosso do Sul, a Faculdade INSTED poderá auxiliar nos projetos de inclusão 

social que a prefeitura promove, visando à melhoria da qualidade de vida dos 

cidadãos. 
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A elaboração e organização de tais projetos objetivam identificar e selecionar 

organizações sociais e traçar seu respectivo perfil, identificando suas necessidades 

com o propósito de compor planos institucionais que possibilitem o atendimento das 

necessidades prementes da região. 

 

3.15 IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA FACULDADE INSTED E DOS 

CURSOS 

 

O regime de matrícula adotado pela Faculdade INSTED para os cursos de graduação 

é o seriado semestral. 

A Instituição implantou cursos de graduação (bacharelado, licenciatura e tecnologia) 

e de pós-graduação lato sensu, na modalidade presencial e a distância, previstos no 

PDI 2017-2021, conforme quadros demonstrados a seguir (apresentados na primeira 

seção deste PDI). 

No decorrer de seu primeiro quinquênio, os dirigentes da Faculdade INSTED 

avaliaram o mercado onde a instituição está inserida e levantaram  outros cursos que 

constarão no PDI 2022-2026.  

 

3.16 CURSOS PRESENCIAIS DE GRADUAÇÃO AUTORIZADOS PDI 2017-2021 

 

Os cursos de graduação presenciais que foram implantados na vigência do PDI 2017-

2021, constam no Quadro 1 deste documento, constante na página 13, e que 

destacamos a seguir: 

 

Atos de credenciamento e Cursos  de Graduação - Modalidade Presencial 

 

Cursos Autorização Turno N. 
Vagas 
Anuais 

N. Alunos 
por 

Turma 

Duração 
(semestres) 

Conceitos 
obtidos na 

Autorização 

DIREITO  PORTARIA 
SERES Nº  
146/ 2018, 
DOU, DE  
6/3/2018 

NOTURNO  120 50 10 
 

5 

ADMINISTRAÇÃO PORTARIA 
SERES  Nº 

NOTURNO  100 50 8 
 

5 
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146 / 2018, 
DOU,  DE 
6/3/2018 

CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS  

PORTARIA 
SERES  Nº 
146/ 2018, 
DOU,   
DE 6/3/2018 

NOTURNO  100 50 8 
 

5 

PEDAGOGIA  PORTARIA 
SERES  Nº 
146/ 2018, 
de 05/03/ 
2018, DOU,  
DE 6/3/2018 

NOTURNO  80 50 8 
 

4 

TECNOLOGIA EM 
ANÁLISE E  
DESENVOLVIMEN 
TO DE  SISTEMAS 

PORTARIA 
SERES  Nº 
146/ 2018, 
de 05/03/ 
2018, DOU,  
DE 6/3/2018 

NOTURNO  80 50 5 5 

TECNOLOGIA EM 
ESTÉTICA  E 
COSMÉTICA  

PORTARIA 
SERES  Nº 
324/ 2019, 
DOU,   
DE 
09/04/2021 

NOTURNO  80 50 6 4 

PSICOLOGIA  PORTARIA 
Nº 
1.110/2021,  
DOU 
4/10/2021 

NOTURNO  120  50  8 5  

Fonte: INSTED - Diretoria Acadêmica / novembro 2021. 

 

3.16.1 Programação de abertura de cursos presenciais de graduação PDI 2022-

2026 

 

Os cursos de graduação presenciais a serem implantados na vigência deste PDI 

2022-2026 constam no Quadro 6 deste documento, constante na página 112, e que 

destacamos a seguir: 

 

Cursos  de Graduação Presencial PDI 2022-2026 

Cursos Turno N. Vagas 
Anuais 

N. Alunos 
por Turma 

Duração 
(semestre) 

Ano 
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Biomedicina NOTURNO  80 40 8 
 

2023 

CST Segurança da 
Informação 

NOTURNO 80 40 5 2023 

CST Redes de 
Computadores 

NOTURNO 80 40 5 2024 

Nutrição NOTURNO 80 40 8 2024 

Enfermagem NOTURNO  80 40 10 
 

2025 

Fisioterapia NOTURNO  80 40 10 
 

2026 

Fonte: INSTED - Diretoria Geral / novembro 2021. 

 

3.17 CURSOS A DISTÂNCIA DE GRADUAÇÃO AUTORIZADOS PDI 2017-2021 

 

Eis os cursos de graduação a distância que foram implantados na vigência do PDI 

2017-2021 constam no Quadro 2 deste documento, na página 25, e os destacamos a 

seguir: 

 

Atos de credenciamento e Cursos  de Graduação - Modalidade a Distância 
 

Cursos Autorização N. Vagas 
Anuais 

N. Alunos 
por 

Turma 

Duração 
(semestre) 

Conceitos 
obtidos na 
Autoização 

CST EM GESTÃO 
PÚBLICA  

PORTARIA 
SERES  Nº 
501/2019, DOU,   
DE 31/10/2019 

500  ------  4  4  

PEDAGOGIA  PORTARIA 
SERES  Nº 
501/2019, DOU,   
DE 31/10/2019 

500  -------  8  4  

ADMINISTRAÇÃO  PORTARIA 
SERES  Nº 88 
de 29/01/2021,  
DOU, DE 
01/02/2021 

500  -------  8  4  

CST EM GESTÃO 
COMERCIAL 

PORTARIA 
SERES  Nº 
65/2022, DOU,   

500 ------ 4 4 
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DE 10/01/2022 

CST EM GESTÃO 
DE RECURSOS 
HUMANOS 

PORTARIA 
SERES  Nº 
466/2022, DOU,   
DE 08/02/2022 

500 ------- 4  4 

CST EM JOGOS 
DIGITAIS 

PORTARIA 
SERES  Nº 
486/2022, DOU,   
DE 15/02/2022 

500 ------- 4 4 

Fonte: INSTED - Diretoria Acadêmica / novembro 2021. 

 

3.17.1 Programação de abertura de cursos a distância de graduação PDI 2022-

2026 

 

Os cursos de graduação a distância a serem implantados na vigência deste PDI 2022-

2026 constam no Quadro 7 deste documento, na página 113, e os destacamos a 

seguir:são os seguintes: 

 

Cursos  de Graduação a Distância PDI 2022-2026 

 

Cursos N. Vagas anuais Duração 
(semestres) 

Ano 

Letras / Português Licenciatura 500 8 2022 

Matemática Licenciatura 500 8 2022 

CST Gestão de Agronegócios 500 6 2022 

CST Logística 500 4 2022 

Biomedicina 500  8  2023 

CST Processos Gerenciais 500 4 2023 

CST Segurança de Informação 500 5 2023 

Direito 500 10 2023 

Educação Física – Bacharelado 500 8 2023 

Nutrição 500 8 2024 
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CST Redes de Computadores 500 5 2024 

Enfermagem 500 10 2025 

Fisioterapia 500 10 2026 

Fonte: INSTED - Diretoria Geral / novembro 2021. 

 

3.18 CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU PRESENCIAIS 

IMPLANTADOS - PDI 2017-2021 

 

Os cursos de pós-graduação Lato Sensu presenciais que foram implantados na 

vigência do PDI 2017-2021 constam no Quadro 3 deste documento, na página 28, e 

os destacamos a seguir: 

 
Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu INSTED - modalidade Presencial PDI 2017-2021 
 

Código 
Faculdade 
INSTEAD 

Denominação Carga 
Horária 
(h) 

Vagas Ato 
CONSUP 
Autorização 

Ano de 
início 

 22089 Arteterapia  360 45  Resolução 
Nº005/2018 

2019/2020   
2021/2022 

 22089 Clínica Psicanalítica de 
Freud e Lacan 

 360 35 Resolução 
Nº005/2018 

2019/ 
2020 

 22089 Direito do Trabalho e 
Direito Processual do 
Trabalho 

 360  60 Resolução 
Nº005/2018 

2019/ 
2020 

 22089 Direito Eleitoral e 
Processual Eleitoral 

 360  60 Resolução 
Nº005/2018 

2019/ 
2020 

 22089 Direito Notarial e de 
Registros Públicos 

 360 35 Resolução 
Nº005/2018 

2019/ 
2020 

 22089 Direito do Trabalho e 
Previdenciário 

 360  40 Resolução 
Nº007/2019 

2020 

 22089 Controle Externo da 
Administração Pública 

 360  80 Resolução 
Nº007/2019 

2020 

 22089 Direito Processual Civil  360 50 Resolução 
Nº007/2019 

2020 
  

 22089 Direito Penal e 
Processual Penal 

 360 35 Resolução 
Nº010/2020 

2021/ 
2022 

 22089 Direito do Trabalho, 
Processual do Trabalho 
e Previdenciário 

 360 50 Resolução 
Nº010/2020  

2021/ 
2022 

 22089 Direitos Humanos das 
Mulheres e Políticas 
Públicas 

 360  55 Resolução 
Nº010/2020 

2021/ 
2022 

 22089 Gestão de negócios, 
Inovação e Liderança 

 360  70 Resolução 
Nº010/2020 

2021/ 
2022 
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 22089 Terapia Intensiva e 
Assistência nas 
Urgências e 
Emergências 

 360  35 Resolução 
Nº010/2020 

2021/ 
2022 

 22089 Direito e Gestão 
Municipal: Executivo e 
Legislativo 

 360 45  Resolução 
Nº010/2020 

2021/ 
2022 

Fonte: Diretoria Acadêmica / novembro 2021. 
 

 

3.18.1 Programação de abertura de cursos de Pós-Graduação Lato Sensu 

presenciais PDI 2022-2026 

 

Os cursos de pós-graduação Lato Sensu presenciais a serem implantados na vigência 

do PDI 2022-2026 constam no Quadro 8, na página 115 deste documento, e listados 

a  seguir: 

 

Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu INSTED - modalidade presencial - PDI 2022-   
2026 
 

 Código 
Faculdade 
INSTEAD 

Denominação Carga 
Horária 

Vagas Ato CONSUP 
Autorização 

Ano de 
início 

22089 Arteterapia 360 35 Resolução 
Nº002/2021 

2022 

22089 Educação de Crianças de 0 
até 6 anos: O Trabalho 
Educativo com a Primeira 
Infância 

360 35 Resolução 
Nº002/2021 

2022 

22089 Direito Penal e Processual 
Penal 

360 35 Resolução 
Nº002/2021 

2022 

22089 Direito do Trabalho, 
Processual do Trabalho e 
Previdenciário 

 360 35 Resolução 
Nº002/2021 

2022 

22089 Psicanálise com Crianças e 
Adultos 

360 35 Resolução 
Nº002/2021 

2022 

22089 Gestão de Negócios, 
Inovação e Liderança 

 360 35 Resolução 
Nº002/2021 

2022 

22089 Gestão do  Agronegócios  360 45 Resolução 
Nº002/2021 

 2022 

22089 Ciências Criminais 360 35 Resolução 
Nº002/2021 

2022 

22089 Direito Processual Civil 360 35 Resolução 
Nº002/2021 

2022 

22089 Direito Eleitoral  360 45  Resolução 
Nº002/2021 

 2022 
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22089 Psicanálise com Crianças e 
Adultos 

360 35 Resolução 
Nº002/2021 

2022 

22089 Terapia Intensiva e 
Assistência nas Urgencias e 
Emergencias 

360  35 Resolução 
Nº002/2021 

2023 

22089 Enfermagem em 
Estomaterapia - Estomias, 
Feridas e Incontinência 

360  35 Resolução 
Nº002/2021 

2023 

22089 Saúde da Mulher: 
Ginecologia e Obstetrícia 

360  35 Resolução 
Nº002/2021 

2024 

22089 Neonatologia e Pediatria com 
Ênfase em UTI 

360  35 Resolução 
Nº002/2021 

2024 

22089 Fisioterapia 
Cardiologiarrespiratória 
Neonatal e Adulto 

360  35 Resolução 
Nº002/2021 

2025 

22089 MBA em Desenvolvimento 
Humano e Gestão 
Estratégica de Pessoas 

360  35 Resolução 
Nº002/2021 

2025 

Fonte: Diretoria Acadêmica / novembro 2021. 

 

3.19 PROGRAMAÇÃO DE ABERTURA DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO 

SENSU A DISTÂNCIA PDI 2022-2026 

 

Os cursos de pós-graduação Lato Sensu a distância a serem implantados na vigência 

do PDI 2022-2026, constam no Quadro 9, e são os seguintes: 

 
 
Quadro  Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu INSTED - modalidade a  distância PDI 
2022-2026  
 

Código 
Faculdade 
INSTED 

Denominação Carga 
Horária 

Vagas Ato CONSUP 
Autorização 

Ano de 
início 

 22089 Comportamento do 
Consumidor e Pesquisa de 
Mercado  

360 600 Resolução 
Nº002/2021 

2022 

22089 Gestão de Equipes e 
Liderança  

360 600 Resolução 
Nº002/2021 

2022 

22089 Gestão de Negócios em 
Serviços de Beleza 

360 600 Resolução 
Nº002/2021 

2022 

22089 Gestão Negócios 
Internacionais 

360 600 Resolução 
Nº002/2021 

2022 

22089 Gestão de Projetos Ambientais 360 600 Resolução 
Nº002/2021 

2022 

22089 Gestão de Projetos e 
Metodologias Ágeis 

360 600 Resolução 
Nº002/2021 

2022 

22089 Marketing e Comunicação 
Estratégica 

360 600 Resolução 
Nº002/2021 

2022 
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22089 Gestão de Recursos Humanos 360 600 Resolução 
Nº002/2021 

2022 

22089 Docência e Ensino Superior 360 600 Resolução 
Nº002/2021 

2022 

22089 Educação Básica Pública 360 600 Resolução 
Nº002/2021 

2022 

22089 Educação Bilíngue 360 600 Resolução 
Nº002/2021 

2022 

22089 Educação Especial e Inclusiva 360 600 Resolução 
Nº002/2021 

2022 

22089 Gestão Escolar e 
Coordenação Pedagógica 

360 600 Resolução 
Nº002/2021 

2022 

22089 Matemática e suas 
Tecnologias 

360 600 Resolução 
Nº002/2021 

2022 

22089 Metodologia Ativas e 
Neurociência da 
Aprendizagem 

360 600 Resolução 
Nº002/2021 

2022 
 

22089 Docência, Tradução e 
Interpretação em Libras 

360 600 Resolução 
Nº002/2021 

2023 

22089 Educação Latino-americana e 
Decolonialidade 

360 600 Resolução 
Nº002/2021 

2023 

22089 Filosofia Africana 360 600 Resolução 
Nº002/2021 

2024 

22089 Negociação e Vendas 360 600 Resolução 
Nº002/2021 

2025 

22089 Negócios Imobiliários 360 600 Resolução 
Nº002/2021 

2026 

Fonte: Diretoria do NEaD / novembro 2021. 

 
 

3.20 Cursos de extensão realizados no PDI 2017-2021 
 

As ações de extensão realizadas na vigência do PDI 2017-2021 foram categorizados 

por similaridade e constam relacionadas nos Quadros 14 a 17: 

  
 
Quadro 14  Cursos de Extensão PDI 2017-2021 

 

Ação Curso vinculado Ano 
 

Curso de Extensão em Educação Financeira para 
Casais 

Administração 2019 

Curso de Extensão As Querelas do Diagnóstico do 
Autismo 

Pedagogia 2019 

Curso de Extensão em Ciranda Formativa Pedagogia 2019 

Curso de Extensão em Consultoria de Imagem Administração 2019 

Curso de Extensão em Bolsa de Valores Administração 2019 

Curso de Extensão em Gestão de Empresas 
Familiares 

Administração 2019 
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Curso de Extensão de Oficina Terapêutica - Nas 
marcas da Arte Rupestre: dos nossos ancestrais 
para os nossos descentes 

 
Pedagogia 

 
2019 

Curso de Extensão de Oficina Terapêutica: 
Assemblagem - A arte de reunir objetos para contar 
Histórias 

 
Pedagogia 

 
2019 

Curso de Extensão em Formação Continuada em 
Pedagogia 

Pedagogia 2020 

Curso de Extensão em Capacitação em controle de 
constitucionalidade na prática 

Direito 2020 

Curso de Extensão em Atualização em Direito 
Previdenciário - prática nos benefícios por 
Incapacidade 

 
Direito 

 
2020 

Curso de Extensão em Criatividade Fora da Caixa Pedagogia 2020 

Curso de Extensão em Direito do Consumidor 
Capacitação Teórica e Prática 

Direito 2020 

Curso de Extensão em Iniciação à advocacia 
previdenciária com foco nos benefícios de RGPS 

Direito 2020 

Curso de Extensão em Mediação Extrajudicial de 
Conflito 

Direito 2020 

Curso de Extensão em Metodologias e Práticas na 
Educação Bilíngue 

Pedagogia 2020 

Curso de Extensão em Transtornos da 
personalidade: Psicopatia e Borderline 

Pedagogia 2020 

Curso de Extensão em Instrumentação em 
Laparoscopia com ênfase em cirurgia abdominal e 
pélvica 

 
Institucional 

 
2021 

Curso de Extensão em Gestão de Negócios, 
Inovação e Liderança 

Administração 2021 

Curso de Extensão da Lei nº 14.133/2021 Gestão Pública 2022 

Curso de Extensão em Lei Geral de Proteção de 
Dados Pessoais (LGPD) 

Institucional 2022 

Curso de Exntesão em Excel básico Ciências Contábeis 2022 

Curso de Extensão em Lash Lifting Estética e Cosmética 2022 

Curso de Extensão em Licitações: A nova 

legislação e sua aplicabilidade 
Gestão Pública 2022 

Curso de Extensão em Regulamentação da Nova 

Lei de Licitação no Município 
Gestão Pública 2022 

Curso de Extensão em Aspiração Folicular em 

Bovinos (OPU) 
Institucional 2022 

Fonte: Coordenadoria Acadêmica / junho 2022. 
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Quadro 15  Eventos PDI 2017-2021 
 

Ação Curso vinculado Ano 

Palestra - Exercício da cidadania Direito 2019 

Debate sobre filosofia do Direito em 
homenagem ao Professor Tércio Sampaio 
Ferraz Júnior 

Direito 2019 

Mun Insted – Simulação das Nações Unidas Direito 2019 

Semana do Brincar Pedagogia 2019 

Palestra Mindset e o hábito acadêmico Pedagogia 2019 

Mostra de Projeto Integrador Pedagogia 2019 

Palestra para gestores de escolas Pedagogia 2019 

Oficina de contação de histórias para 
recreadores das EMEIs 

Pedagogia 2019 

Mesa redonda BNCC Pedagogia 2019 

Mostra de Projeto Integrador Pedagogia 2019 

Palestra - Soft Skill 4 Dev Tecnologia em Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas 

2020 

 
Palestra - Engenharia de Software 

Tecnologia em Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas 

 
2020 

 
Palestra - Moving de Data Center: 
Planejamento, execução e experiência 

Tecnologia em Análise e 
Desenvolvimento de 
Sistemas 

 
2020 

 
Mostra de Projeto Integrador 2020/1 - TADS 

Tecnologia em Análise e 
Desenvolvimento de 
Sistemas 

 
2020 

Palestra - Plataforma de dados da Globo Tecnologia em Análise e 
Desenvolvimento de 
Sistemas 

2020 

 
Palestra - Papel do analista de testes dentro de 
uma equipe de desenvolvimento de sistemas 

Tecnologia em Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas 

 
2020 

 
Palestra - Comercialização de Software 

Tecnologia em Análise e 
Desenvolvimento de 
Sistemas 

 
2020 

 
Palestra - O papel do analista de testes dentro 
de uma equipe de desenvolvimento de 
sistemas 

Tecnologia em Análise e 
Desenvolvimento de 
Sistemas 

 
2020 

Palestra - Como seu mindset pode melhorar 
sua vida pessoal e professional 

Tecnologia em Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas 

 
2020 

 
Palestra - Games uma oportunidade de 
negócios 

Tecnologia em Análise e 
Desenvolvimento de 
Sistemas 

 
2020 

 
Palestra - Cybersecurity desafios e soluções 

Tecnologia em Análise e 
Desenvolvimento de 
Sistemas 

 
2020 
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Palestra - Federalismo na teoria e sua prática 
no Brasil 

Direito 2020 

Palestra - Acesso à justiça e direitos humanos Direito 2020 

Palestra - Homicídio: aspectos penais e 
tribunal do júri 

 
Direito 

 
2020 

Palestra - Os crimes de infaticídio e aborto Direito 2020 

Palestra - Como ter sucesso no curso de 
Direito e depois 

Direito 2020 

Palestra - A justiça no estado do Mato Grosso 
do Sul 

Direito 2020 

Palestra - Os desafios do Ministério Público 
brasileiro no pós-pandemia 

Direito 2020 

Palestra - Feminicídio Direito 2020 

Ciclo de estudos em Direito Internacional Direito 2020 

Palestra - Atuação da PGE em meio à 
pandemia do COVID-19 

Direito 2020 

Atividade de acolhida e recepção aos calouros Pedagogia 2020 

Diálogo sobre as infâncias: a cultura da 
infância em 
tempos de pandemia e os direitos das crianças 

Pedagogia 2020 

Diálogo sobre as infâncias: infância como 
categoria social e o direito das crianças com 
necessidades educacionais especiais 

 
Pedagogia 

 
2020 

Diálogo sobre as infâncias: o papel da escuta 
no ambiente educativo às crianças em situação 
de 
vulnerabilidade 

 
Pedagogia 

 
2020 

Mostra de Projeto Integrador Pedagogia 2020 

Diálogo sobre as infâncias: a educação infantil 
no contexto das populações específicas e das 
relações étnico-raciais 

 
Pedagogia 

 
2020 

Diálogo sobre as infâncias: identidade de 
gênero e 
sexualidade na infância 

Pedagogia 2020 

Palestra: a função e a importância do tradutor 
intérprete de Libras 

Pedagogia 2020 

Palestra: alfabetização e letramento remotos 
em tempos de pandemia 

Pedagogia 2020 

Palestra: diálogos sobre a surdez Pedagogia 2020 

Palestra: a educação especial no contexto da 
Educação Infantil 

Pedagogia 2020 

Palestra: os transtornos funcionais de 
aprendizagem no contexto da Educação Infantil 

Pedagogia 2020 

Mostra de Projeto Integrador Pedagogia 2020 
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Palestra - Carreira e desafios do mercado de 
trabalho 

Administração e Ciências 
Contábeis 

2021 

Palestra - Capacitação NAF Administração e Ciências 
Contábeis 

2021 

Palestra - Reflexos LGPD no mundo 
corporativo 

Administração e 
Ciências Contábeis 

2021 

Palestra - ITR 2021 Administração e 
Ciências Contábeis 

2021 

Palestra - O gestor do futuro Administração e Ciências 
Contábeis 

2021 

Palestra - O profissional do futuro Administração e 
Ciências Contábeis 

2021 

Semana da Contabilidade Administração e Ciências 
Contábeis 

2021 

Palestra - Economia: Recuperação pós 
Epidemia 

Administração e Ciências 
Contábeis 

2021 

Palestra - Empreendedorismo feminino Administração e 
Ciências Contábeis 

2021 

Palestra - Aspectos Gerais do MEI Administração e Ciências 
Contábeis 

2021 

Palestra - Ativismo judicial e ativismo de contas Direito 2021 

Palestra - Lei Geral de Proteção de Dados Direito 2021 
 

Palestra: uma análise da psicopatia na 
perspectiva da psicologia e da neurociência 

Pedagogia 2021 

Palestra: o luto e a perda em debate Pedagogia 2021 

Palestra: semana do brincar Pedagogia 2021 

Mostra de Projeto Integrador Pedagogia 2021 

Palestra: Metodologias Ativas no Ensino 
da matemática 

 
Pedagogia 

 
2021 

Palestra: atividades investigativas de ciências 
para as crianças 

Pedagogia 2021 

1º Simpósio de Educação do Centro-Sul – 
Metodologias Ativas e Neurociência da 
Aprendizagem 

Pedagogia 2021 

Palestra: diálogos socioemocionais para 
uma pedagogia humanizadora 

Pedagogia 2021 

Seminário Educação para populações 
específicas: educação escolar quilombola 

Pedagogia 2021 

Seminário Educação para populações 
específicas: educação escolar indígena 

Pedagogia 2021 

Seminário Educação para populações 
específicas: educação do/no campo 

Pedagogia 2021 

Mostra de Projeto Integrador Pedagogia 2021 

1º Prêmio Acadêmico dos Juizados Especiais 
do Estado de Mato Grosso do Sul 

Direito 2022 
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I Simpósio de Estomaterapia de Campo 
Grande – MS 

Institucional 2022 

SPED FISCAL Ciências Contábeis 2022 

Palestra - O homem, a cultura e a sociedade – 
Direitos humanos e suas interfaces com 
Psicologia 

Psicologia 2022 

Palestra - Bate papo sobre recuperação judicial Direito 2022 

Desafiando o Status Quo!!! Ciências Contábeis 2022 

Oficina Imposto de Renda 2022 Ciências Contábeis 2022 

Programa Declare Certo Ciências Contábeis 2022 

Escola MEI 2.2 Ciências Contábeis 2022 

I Semana Acadêmica Integrada Institucional 2022 

Palestra - Desafios e oportunidades da rota 
Bioceânica 

Administração e Ciências 
Contábeis 

 
2022 

Palestra - Sonhar, praticar e aprender Administração e Ciências 
Contábeis 

2022 

Visita LIVING LAB- Sustentabilidade e 
inovação 

Administração e Ciências 
Contábeis 

2022 

Palestra - Invasão da Rússia à Ucrânia Direito 2022 

Palestra - Homícidio Direito 2022 

Palestra - A grandeza do exercício da 
advocacia 

Direito 2022 

Palestra - Aprendizagem mediadas por 
Tecnologias Digitais 

Tecnologia em Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas 

 
2022 

Fonte: Coordenadoria Acadêmica / junho 2022. 

 

  

Quadro 16  Programas de Extensão PDI 2020-2026 
 
Ação Curso vinculado Ano 

Programa de Extensão em Preparatório para 

Concursos Públicos 
Institucional 2020 

Programa de Extensão em Preparatório para 

Ministério Público 
Direito 2020 

Programa de Extensão em Preparatório para Polícia 

Federal e Polícia Rodoviária Federal 
Direito 2021 

Programa de Extensão em Preparatório para 

Guarda Municipal 
Institucional 2021 

Programa de Extensão em Preparatório OAB Direito 2021 

Processo Seletivo Municipal de Aral Moreira - MS Institucional 2022 
 

Programa de Extensão para o Exame de Suficiência 

CFC 
Ciências Contábeis 2022 

Programa de Extensão do Núcleo de Prática 

Jurídica – PRAJUR 
Direito 2022 

Programa de Extensão Innovation Lab Institucional 2022 

Programa de Extensão do Núcleo de Apoio 

Contábil e Fiscal – NAF 

Administração e 

Ciências 
2022 
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Contábeis 

Programa de Extensão da Clínica de Estética e 

Saúde – CES 
Estética e 
Cosmética 

2022 

Revista Camalotes – RECAM Institucional 2022 

Revista INSTED de Direito – REDIR Direito 2022 

Programa de Extensão de Princípios da Matemática 

para Ensino Superior 
Ciências Contábeis 2022 

Programa de Extensão de Análise Introdução a 

Contabilidade para Ensino Superior 
Ciências Contábeis 2022 

 
 
Quadro 17  Projetos de  Extensão PDI 2017-2021 
 
 
 

Projetos de Extensão 
 

Curso vinculado Ano 

Projeto Integrador Revista Data Venia Direito 2019 

Práticas Psicológicas Psicologia 2022 

A Multiplicidade da Psicologia Psicologia 2022 

Remissão pela Leitura Pedagogia 2022 

 
O Programa de Extensão da Empresa Júnior encontra-se em processo de 
implantação. 
 
 

3.20.1 Cursos de extensão previstos - PDI 2022-2026 
 

As ações de extensão previstas para a vigência do PDI 2022-2026 foram 

categorizados por similaridade e constam relacionadas nos Quadros 18 a 22 a seguir: 

 
Quadro 18  Cursos de  Extensão  PDI 2022-2026 
 

Cursos de Extensão Curso vinculado Ano 
 

Curso de Extensão em Licitações: A nova 
legislação e sua aplicabilidade 

CST Gestão Pública 2022 

Curso de Extensão em Regulamentação da 
Nova Lei de Licitação no Município 

CST Gestão Pública 2022 

Curso de Extensão em Aspiração Folicular em 
Bovinos (OPU) 

Institucional 2022 

 
 
Quadro 19  Eventos PDI 2022-2026 
 

Eventos Curso vinculado Ano 
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I Semana Acadêmica Integrada 
 

Institucional 2022 

Palestra - Sonhar, praticar e aprender Administração e Ciências 
Contábeis 

2022 

Visita LIVING LAB- Sustentabilidade e 
Inovação 

Administração e Ciências 
Contábeis 

2022 

Palestra – Homícidio 
 

Direito 2022 

Palestra - A grandeza do exercício da 
advocacia 

Direito 2022 

Semana do Brincar Pedagogia 2022 

II Semana Acadêmica Integrada Institucional 2023 

III Semana Acadêmica Integrada Institucional 2024 

IV Semana Acadêmica Integrada Institucional 2025 

V Semana Acadêmica Integrada Institucional 2026 

 
 
Quadro 20  Prestação de Serviços PDI 2022-2026 
 

Prestação de Serviços 
 

Curso vinculado Ano 

Processo Seletivo Municipal de Aral Moreira - MS Institucional 
 

2022 

 
 
Quadro 21  Programas de Extensão PDI 2022-2026 
 

Programas de Extensão 
 

Curso vinculado Ano 

Programa de Extensão Empresa Júnior 
 

Administração 2022 

Programa de Extensão do Núcleo de Prática 
Jurídica – PRAJUR 

Direito 2022 a 2026 

Programa de Extensão do Núcleo de Apoio 
Contábil e Fiscal – NAF 

Administração e 
Ciências Contábeis 

2022 a 2026 

Programa de Extensão da Clínica de Estética e 
Saúde – CES 

Estética e 
Cosmética 

2022 a 2026 

Revista Camalotes – RECAM 
 

Institucional 2022 a 2026 

Revista INSTED de Direito – REDIR 
 

Direito 2022 a 2026 
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Programa de Extensão de Princípios da 
Matemática para nível superior 

Ciências Contábeis 2022 

Programa de Extensão de Análise Introdução a 
Contabilidade para nível superior 

Ciências Contábeis 2022 

 
 
 
 
 
 
 
Quadro 22  Extensão – Publicações PDI 2022-2026 
 

Extensão – Publicações 
 

Curso vinculado Ano 

A Multiplicidade da Psicologia Psicologia 2022 

Remissão pela Leitura Pedagogia 2022 

 
 
 

3.21 AÇÕES DE INTERNACIONALIZAÇÃO  PDI 2017-2021 
 

É responsável por formular a política de internacionalização da Faculdade INSTED, 

para promover e expandir a atuação institucional no exterior.   

Assessora as unidades de ensino, iniciação científica e extensão na cooperação 

acadêmica internacional, e busca oportunizar a mobilidade à comunidade 

universitária.  

Apoia docentes, pesquisadores e estudantes de instituições estrangeiras em 

atividades locais, e estableceu parceria com:  

SEAKA - Casa de Caminho Andre Luiz - Angola  

Universidad Tecnológica de Chile INACAP - Chile 

 
 

3.21.1 Ações de Internacionalização  PDI 2022-2026 
 

A Faculdade INSTED pretende ampliar as parcerias na vigência do PDI 2022-2026, 

visando a implementação da internacionalização no próximo quinquênio, 

estabelecendo pelo menos mais dois convênios internacionais. 

Está em tratativa com os seguintes países / instituições: 

Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional - Uruguai  
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DEE Publications - Portugal - 2022-2026 

University of Minnesota - EUA - 2022-2026 

Universidad Nacional de Córdoba - Argentina - 2022-2026  

Universidad de Buenos Aires - Argentina - 2022-2026 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) - Espanha - 2022-2026 

Università di Pisa - Itália - 2022-2026 

 
3.22 PUBLICAÇÕES   PDI 2017-2021 
 

A Faculdade INSTED incentiva os professores e acadêmicos a registrarem em  

publicações as experiências vivenciadas no processo de ensino e aprendizagem, e 

dessas experiências foram geradas:  

 
Quadro 23  Publicação PDI 2017-2021 
 

Publicação Curso vinculado Ano 
 

Revista Data Venia Direito 2019 

Faculdade INSTED - Projetos 
Contemporâneos 

Institucional 2021 

Cartilha BNCC Pedagogia 2021 

Cartilha Coronavírus Direito 2021- 2022 

 
 
3.22.1 Publicações  PDI 2022-2026 
 

A Faculdade INSTED com o objetivo de estimular seus professores a ampliar suas 

publicações,  investiu no projeto de produção de seus periódiocos: 

 
 
Quadro 24  Programas de Extensão PDI 2022-2026 
 

Programas de Extensão 
 

Curso vinculado Ano 

Revista Camalotes - RECAM 
 

Institucional 2022 a 2026 

Revista INSTED de Direito - REDIR 
 

Direito 2022 a 2026 

 

 

A Revista Camalotes – RECAM da Faculdade INSTED será um periódico científico 
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que terá por objetivos promover a divulgação da produção acadêmica nas suas 

múltiplas relações, além de contribuir para debates de questões relacionadas com os 

contextos que emergem das ciências no Brasil e no mundo. 

(https://periodicos.insted.edu.br/recam) 

 

A Revista de Direito - REDIR, será um periódico científico  que apresenta como 

objetivo principal fornecer base de publicação de artigos científicos e acadêmicos 

afetos às Ciências Jurídicas, fomentando, assim, a iniciação científica e a produção 

científica na Faculdade INSTED e demais espaços de ensino que compartilham e 

debatem o Direito. (https://periodicos.insted.edu.br/redir)  

 

3.23 COMISSÃO DE ÉTICA  PDI 2017-2021 

 

A Faculdade INSTED instituíu o Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA/INSTED) 

desde o ano de 2021, e o tem seu regulamento aprovado pelo CONSUP. 

 

3.23.1 Comissão de Ética  PDI 2022-2026 

 

Há previsão para o ano de 2022 da constituição e aprovação do Comitê de Ética em 

Pesquisa em Seres Humanos (CEP/INSTED) da Faculdade INSTED: 

 

Quadro 25 Comissão  PDI 2022-2026 

 

Comissão Curso vinculado Ano 

Comitê de Ética em Pesquisa em Seres 

Humanos (CEP/INSTED) 

Institucional 2022 e 2023 

 

3.24 ESTRATÉGIAS E MEIOS DE COMUNICAÇÃO 

 

A Mantenedora definiu que o processo de comunicação e posicionamento de marca 

da mantida deve ser trabalhada com uma linha da cor da logomarca associada a 

nomenclatura “Faculdade INSTED”, maximizando o esforço em Marketing e tornando-

o mais direcionado e eficaz, além de possibilitar ao público uma continuidade 
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perceptiva da imagem corporativa da Faculdade INSTED.  

 

3.24.1 Canais de Comunicação 

 

O objetivo fundamental dos canais de comunicação da Faculdade INSTED é de prover 

aos educadores modernas ferramentas de apoio ao ensino, baseadas nas tecnologias 

hoje disponíveis. Estas ferramentas poderão ser utilizadas, tanto por professores 

quanto pela coordenação. 

Tais canais disponibilizarão um leque de recursos que permitirão o enriquecimento do 

processo educacional e o estreitamento do relacionamento entre professores e 

estudantes, constituindo-se em um instrumento sem paralelo no auxílio ao processo 

educacional. 

A Internet proporcionará o crescimento das funções e recursos de um sistema 

pedagógico a verdadeiras ferramentas de integração da comunidade acadêmica e do 

ensino colaborativo, permitindo que não somente o pessoal da área da secretaria, 

biblioteca e administrativo utilizem seus benefícios, mas também estudantes e 

professores. Dessa forma, constituir-se-á num sistema de controle acadêmico e 

administrativo moderno que provê, além dos recursos habituais fornecidos por um 

sistema deste tipo, um universo de novos recursos, que o uso da Internet veio 

propiciar. 

A Faculdade INSTED busca ter meios de informação que se constituem de módulos 

integrados que automatizam os diversos processos acadêmicos e administrativos, 

armazenando informações, integrando as diversas áreas e fornecendo conhecimento 

para as tomadas de decisões. 

Assim, visando à disseminação de conhecimento e informação, o discente, o egresso 

e os docentes dos cursos da Faculdade INSTED, contam com vias de comunicação 

tais como: sistema de gestão acadêmica; home page da IES; correio; mala direta; 

Portal do Aluno / Egresso; boletim informativo; outdoor; jornais, rádios e TVs locais e 

regionais, panfletos, murais físicos e digitais, dentre outros. 

A Faculdade primou desde o início de suas atividades por estabelecer uma 

comunicação clara, objetiva e constante com a comunidade acadêmica, pois entende 

que assim alicerçaria suas ações e contaria com o conhecimento e comprometimento 

de sua comunidade, nas ações planejadas. 
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Na vigência do PDI 2019-2021 houve investimentos em tecnologia e internet para que 

essa comunicação fosse clara e eficiente. 

Optou também pela organização do site da Instituição, Portal do Aluno, onde 

constantemente as informações e orientações foram disponibilizadas. 

Os anos de pandemia COVID-19 estreitaram a comunicação com os acadêmicos, 

funcionários técnico-administrativos, professores e comunidade externa, e intensificou 

o uso desses recursos tecnológicos. 

Os meios de comunicação também foram recursos usados para tal, pois a Instituição 

tinha acabado de iniciar suas atividades presenciais em 2019, e na sequência 

enfrentou praticamente dois anos de atividades remotas, reduzindo drasticamente o 

contato  presencial. 

 

3.24.2 Canais Internos de Comunicação  

 

Com ênfase na qualidade educativa, a comunicação interna (endomarketing) terá por 

objetivo fortalecer as relações humanas e a imagem da Faculdade INSTED, de modo 

a oferecer aos funcionários e estudantes à melhoria na prestação dos serviços. 

Além, da existência de comunicação por rede de computadores, Intranet e 

informativos internos, a Faculdade INSTED desenvolverá as seguintes ações: 

▪ Divulgação, por meio da Intranet, de eventos destinados a estudantes e 

funcionários; 

▪ Divulgação dos resultados dos procedimentos avaliativos recentes 

(autoavaliação, avaliação institucional e de cursos de graduação e ENADE); 

▪ Divulgação dos cursos de graduação e pós-graduação ofertados, das 

atividades e cursos de extensão, das atividades de iniciação científica e demais 

eventos acadêmicos de interesse; 

▪ Divulgação de datas comemorativas e da participação dos 

funcionários/estudantes em congressos, cursos e eventos externos; 

▪ Divulgação sobre a realização de eventos culturais; 

▪ Divulgação das atividades dos entes internos, entre eles a Ouvidoria e 

os órgãos de atendimento à comunidade acadêmica; 
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▪ Interação entre os setores da instituição visando o favorecimento na 

comunicação – esta ação prevê reuniões com os setores/núcleos para atualizar e 

avaliar as ações desenvolvidas. 

 

Na vigência do PDI 2019-2021, considerando o período da pandemia do COVID-1 19, 

que ocorreu em  2020-2021, a comunicação com a comunidade interna ocorreu por 

meio da home page da IES;  Portal do Aluno; AVA; Aulas interativas (via plataforma 

Zoom); boletim informativo digital; e-mails; whatsApp, telefone, pois o contato 

presencial estava suspenso. 

 

3.24.3 Comunicação Externa 

 

A comunicação da imagem da Faculdade INSTED, perante a sociedade civil 

organizada, acontece da seguinte forma: 

▪ Apresentação e divulgação da imagem da Faculdade INSTED  por meio 

eletrônico; 

▪ Padronização de logotipos para os projetos da Faculdade INSTED; 

▪ Divulgação da agenda e das ações da Faculdade INSTED, em jornais e 

revistas de circulação regional; 

▪ Investimento na divulgação da Faculdade INSTED nas principais mídias 

do município e de sua região de abrangência; 

▪ Captação de recursos por meio de apoio e parcerias em projetos e 

convênios; 

▪ Correio eletrônico e tradicional para convites de eventos e divulgação 

institucional; 

▪ Distribuição de folhetos com informações da Faculdade INSTED em 

instituições parceiras, feiras, seminários e demais eventos; 

▪ Divulgação dos resultados dos procedimentos avaliativos recentes 

(autoavaliação, avaliação institucional e de cursos de graduação e ENADE); 

▪ Divulgação dos cursos de graduação e pós-graduação ofertados, das 

atividades e cursos de extensão, das atividades de iniciação científica e demais 

eventos acadêmicos de interesse; 
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▪ Divulgação de datas comemorativas e da participação dos funcionários/ 

estudantes em congressos, cursos e eventos externos; 

▪ Divulgação sobre a realização de eventos culturais; 

▪ Divulgação das atividades dos entes de relacionado com a comunidade 

externa, sobretudo a Ouvidoria; e 

▪ Palestras institucionais em organizações parceiras, escolas, etc. 

A Instituição usou dos meios mediados pela tecnologia para manter a comunicação 

com a comunidade externa, usando da tecnologia para as aulas e também reuniões 

com grupos de futuros alunos e parceiros, organizando palestras com profissionais de 

renome local e nacional, dentre outros. 

 

3.24.4 Ouvidoria 

 

A Ouvidoria foi criada para garantir um canal permanente de comunicação, 

proporcionando maior aproximação entre a direção e comunidade externa e interna, 

com o objetivo de facilitar o recebimento das manifestações de todos os setores, por 

meio de um processo ágil, eficaz e seguro. 

É gerida por um profissional pertencente ao quadro de docentes ou funcionários 

técnico-administrativo, que conhece a sistemática da IES. Tem um ambiente próprio 

equipado com computador conectado a internet, impressora, mesa, cadeiras e 

armário para guarda de documentos. Trabalha de forma personalizada, transparente 

e objetiva, assegurando o sigilo absoluto como forma de preservar a identidade do 

manifestante. 

Seu papel é o de ouvir, receber e encaminhar críticas, elogios, informações, 

reclamações, solicitações, sugestões e questionamentos aos diversos setores da IES, 

acompanhando o processo até a solução final. O Ouvidor sugere à direção medidas 

que contribuam para a melhoria dos serviços. Informa o autor da solicitação, em tempo 

hábil, fornecendo-lhes os devidos esclarecimentos, alternativas e soluções.As formas 

de contato com a Ouvidoria são~: por meio de e-mail (site da IES), pessoalmente 

(local, dias e horários na IES), caixa de sugestões (urnas) etc. A Ouvidoria possui 

regulamentação própria, aprovada pelo CONSU, e disponibilizada à comunidade 

acadêmica na home page da Faculdade INSTED.  

4. POLÍTICAS DE GESTÃO 
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O planejamento e a gestão dentro de uma instituição educacional representam o eixo 

norteador para que se consiga alcançar os resultados desejados e o reconhecimento 

da comunidade acadêmica e da sociedade onde está inserida. 

Na Faculdade INSTED, a política de gestão buscada é a de transparência e 

coorporativismo, onde todos os setores da instituição, por meio de seus 

representantes, participam das tomadas de decisões dentro de suas áreas de atuação 

e do processo como um todo. 

Para alcançar tal política estratégica, as principais diretrizes de gestão da Faculdade 

INSTED referem-se: 

▪ ao mapeamento da evolução provável da demanda de serviços e das 

tecnologias de ensino-aprendizagem; 

▪ à escolha de segmentos de clientela para atendimento com um 

referencial socialmente valorizado; 

▪ ao redesenho da oferta de produtos e serviços em face dos novos perfis 

da demanda e ao novo ambiente tecnológico; 

▪ à construção de parcerias; 

▪ à formulação de esquemas alternativos de financiamento; 

▪ a aplicação racional de recursos próprios e à adoção de modelos de 

gestão mais ágeis e flexíveis. 

Submetida a uma intensa pressão por modernização e mudança, para fazer face às 

demandas, exigências e expectativas da sociedade e dos seus estudantes, a 

Faculdade INSTED - adotará um planejamento estratégico como método de escolha 

que lhe assegure simultaneamente, e de forma equilibrada: 

▪ sintonia permanente com o ambiente externo (o desafio da efetividade 

com legitimação social); 

▪ qualidade, alcance e inovação no portfólio de produtos e serviços (o 

desafio da eficácia organizacional); 

▪ o melhor uso possível dos seus recursos humanos e financeiros (o 

desafio da eficiência). 

Esta será a essência da auto-sustentação estratégica da Faculdade INSTED . 

O planejamento e a gestão da Faculdade INSTED representam o caminho que a 

instituição escolheu para evoluir desde a situação presente até a situação desejada 
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no futuro, tendo como política principal a valorização do ser humano, em todas as 

suas dimensões, independente de sua posição hierárquica na comunidade 

acadêmica. 

Aos estudantes estarão destinadas ações e metas de valorização do educando como 

centro do processo ensino-aprendizagem, com programas de apoio à monitoria, à 

iniciação científica, às atividades de extensão e de suporte às carências identificadas 

ao longo do processo de aprendizagem. 

Os professores e técnico-administrativos terão ambiente de trabalho adequado às 

suas responsabilidades no desenvolvimento do processo de aprendizagem, 

principalmente com a criação/reestruturação de planos de capacitação, de carreira 

docente e de cargos e salários. 

Por fim, para que sejam atingidas as finalidades e objetivos do processo de gestão 

institucional, a Faculdade INSTED envidará todos os esforços para: 

▪ promoção de uma política de valorização do profissional baseada 

também em experiência profissional e não somente em titulação acadêmica, não 

menosprezando, por conseguinte, a titulação mínima de pós-graduação lato sensu da 

qual o docente tem que ser detentor; 

▪ seleção do pessoal técnico-administrativo pautada por critérios de 

qualificação profissional, levando-se em conta a análise de currículo, a avaliação da 

experiência profissional e a análise das competências profissionais e 

comportamentais; 

▪ criação/aprimoramento da política de bolsa de estudo da instituição, com 

critérios melhor definidos quanto àqueles acadêmicos que realmente se fazem 

merecedores de concessão respectiva; 

▪ concessão de bolsas de estágio, de monitoria e de iniciação científica, 

além das gratuidades e reduções concedidas por critério de carência. Em todas as 

categorias de auxílios e incentivos, haverá uma articulação com o processo 

acadêmico, avaliando-se a concessão dos benefícios por critérios de qualidade e 

produtividade acadêmica;  

▪ melhoria das relações do corpo discente com a instituição em caráter 

educacional e pedagógico conduzidas pelas coordenações dos cursos, inclusive os 

de pós- graduação, em suas funções de gestão acadêmica, sob a supervisão da 

Diretoria Geral; 
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▪ obrigação de todos os setores acadêmico-administrativos em atender e 

orientar os estudantes nas suas demandas, encaminhando-as aos órgãos 

competentes as solicitações, críticas e sugestões apresentadas, promovendo o efetivo 

retorno das questões trazidas; 

▪ responsabilidade das instâncias acadêmicas e administrativas, de 

acordo com este PDI e com projetos pedagógicos dos cursos, em reconhecer e 

promover o caráter educativo das atividades de representação estudantil, 

imprescindíveis ao exercício da cidadania; 

▪ promoção incentivadora e garantida da elegibilidade dos representantes 

estudantis resguardando-os de qualquer tipo de constrangimento, cabendo à 

instituição garantir as relações dialéticas com os mesmos; 

▪ promoção permanente da melhoria dos seus processos administrativos, 

de modo a garantir a agilidade e resolutividade no atendimento do corpo docente e 

discente; 

▪ integração da estrutura organizacional da instituição nos seus diversos 

setores, na medida das necessidades, com o intuito de compatibilizar de forma mais 

flexível e objetiva possível ao atendimento da clientela final, ou seja, o discente; 

▪ estimulação e a garantia das relações de integração entre os cursos com 

a participação do corpo docente-discente nas dimensões do ensino-iniciação 

científica-extensão; 

▪ comprometimento em criar e implementar mecanismos junto aos recém-

formados, para identificar os vazios na sua formação acadêmica e oferecer cursos 

e/ou atividades que visem preencher estas necessidades; 

▪ promoção ao alunado de espaços de convivência, esporte, arte, cultura 

e entretenimento através de programas, eventos e readequação da estrutura física da 

instituição; 

▪ garantia por meio de um programa institucional diferenciado, ao 

estudante com necessidades educacionais especiais, de uma política de atendimento 

a integrantes da comunidade acadêmica da Faculdade INSTED ; 

▪ incentivo aos docentes quanto à melhoria da capacitação por meio de 

atividades constantes de atualização e aperfeiçoamento didático pedagógico 

mediante auxílio para participação em eventos regionais e/ou nacionais; 
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▪ ampliação do acervo bibliográfico dos cursos de acordo com listagens 

proporcionadas pelos docentes e coordenadores, catalogando as obras adqueridas e 

colocando-as imediatamente à disposição da comunidade acadêmica; 

▪ incentivo à participação da comunidade acadêmica em órgãos 

deliberativos e na  CPA; e 

▪ desenvolvimento de uma organização derivada de uma dinâmica gerada 

pelo ritmo das transformações sociais, essencial para o desempenho de suas funções 

junto à sociedade civil organizada. 

 

4.1. PERFIL DO CORPO DOCENTE 

 

O corpo docente, constituído de professores qualificados nas respectivas áreas de 

formação, com capacidade didática e de educação em geral, tem por compromisso o 

respeito aos dispositivos, princípios e valores institucionais explicitados no Regimento 

da Faculdade INSTED, bem como o que estabelece a legislação trabalhista.  

O perfil do corpo docente, detalhado abaixo, é abrangido pela composição; critérios 

de seleção e contratação; políticas de qualificação e carreiras; procedimentos para 

substituição de docentes; e cronograma de expansão. 

 

4.1.1. Composição 

 

O perfil desejado do docente para os cursos da Faculdade INSTED, além de englobar 

a experiência profissional comprovada, é caracterizada como de: 

▪ profissional docente capaz de agir como agente reflexivo, criativo e 

transformador das experiências curriculares efetivadas; que estejam buscando 

alternativas de melhoria de conhecimento, atitudes e habilidades pertinentes à prática 

pedagógica; 

▪ profissional que possua a competência caracterizada por habilidades 

em: ministrar aulas interativas, utilizar textos de periódicos afins, desenvolver 

pesquisas bibliográficas e de campo, realizar seminários, desenvolver estudo de caso, 

promover ciclo de palestras, promover jogos de empresas e visitas a organizações; 

capacidade de utilizar com eficácia recursos audiovisuais como retroprojetores, 

projetores multimídia, filmes temáticos, além de equipamentos e ferramentas de 
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software de apoio, laboratórios especiais para aprendizagem em grupo e laboratórios 

para a realização de atividades práticas; 

▪ profissional preparado para promover o ensino-aprendizagem de forma 

sócio-interativa, visando à formação de um acadêmico de senso crítico, inovador e 

criativo, ao aliar o ensino à iniciação científica e à extensão; 

▪ profissional que se apresente de forma equilibrada psico-afetivamente 

de maneira a estabelecer uma convivência sadia e respeitosa com seus estudantes, 

e inclusive ser capaz de estabelecer os adequados estímulos de motivação. 

Quanto à titulação, para pertencer ao quadro docente da Faculdade INSTED, o título 

mínimo a ser aceito é o de especialização, desde que possua vasta experiência na 

área e na disciplina que irá ministrar, e venham a ser os professores responsáveis 

pelas disciplinas específicas, cuja área de concentração demanda uma grande 

experiência em determinado assunto. O privilégio fica para os docentes que possuem 

títulos de mestrado e doutorado, pois, além de atender às exigências da legislação do 

ensino superior vigente, são aqueles que possuem experiências maiores na área de 

investigação científica e que melhor contribuirão para o desenvolvimento didático-

pedagógico da instituição. 

Com relação ao regime de trabalho, o pessoal docente da Faculdade INSTED está 

sujeito à prestação de serviços semanais, da seguinte forma: 

▪ TI - Tempo Integral: 40 horas semanais de trabalho, nelas reservados o 

tempo de pelo menos, 20 horas semanais para estudo, iniciação científica, trabalhos 

de extensão, planejamento e avaliação; 

▪ TP – Tempo parcial: 12 ou mais horas semanais de trabalho, nelas 

reservados pelo menos 25% do tempo para estudos, planejamento, avaliação e 

orientação de estudanes;  

▪ Especial ou Horista: exclusivamente para ministrar aulas, 

independentemente da carga horária contratada. 

As horas de trabalho não utilizadas como carga didática do Docente serão distribuídas 

em preparo de aulas, assistência aos estudantes, preparação e correção de provas e 

exames, iniciação científica, encargos administrativos, reuniões de órgãos colegiados, 

trabalhos práticos ou atividades de assessoria e extensão a se desenvolverem na 

instituição ou em local determinado pela Faculdade INSTED. 

As atividades de iniciação científica, extensão e assessoria referidas no parágrafo 
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anterior poderão ser remuneradas complementarmente, a critério do Diretor Geral e 

com aprovação do CONSUP. As demais atividades devem ser prestadas 

obrigatoriamente na Instituição. 

A composição do corpo docente dos cursos na modalidade presencial consta no 

Anexo I e os professores que atuam na modalidade a distância no Anexo III, deste 

PDI. 

 

4.1.2. Critérios de Seleção e Contratação 

 

Os professores serão contratados pela Mantenedora, segundo o regime das leis 

trabalhistas, observados os critérios e normas do Regimento e do Plano de Carreira 

Docente. 

A admissão do professor será feita mediante seleção procedida pela Coordenadoria 

de Curso e homologada pela Mantenedora, observados os seguintes critérios: 

▪ além da idoneidade moral do candidato, serão considerados seus títulos 

acadêmicos, didáticos e profissionais, relacionados com a matéria a ser por ele 

lecionada; 

▪ constitui requisito básico o diploma de graduação ou pós-graduação 

correspondente a curso que inclua, em nível não inferior de complexidade, matéria 

idêntica ou afim àquela a ser lecionada. 

São requisitos mínimos para ingresso nas categorias da carreira docente: 

▪ para a admissão de professor na categoria Assistente, exige-se como 

titulação acadêmica mínima, certificado de curso de especialização, obtido nas 

condições para este fim definidas pelo Conselho Nacional de Educação;  

▪ para a admissão de professor na categoria Adjunto, exige-se título de 

mestre obtido em curso nacional credenciado ou equivalente estrangeiro, 

devidamente revalidado; e 

▪ para admissão de professor na categoria Titular, exige-se título de 

doutor, obtido em curso nacional credenciado ou equivalente estrangeiro, 

devidamente revalidado, ou título de livre docente obtido na forma da lei. 

Para fins de ascensão a uma categoria mais elevada, o critério é a titulação do 

professor. O acesso de uma categoria para outra se dá pela comprovação da titulação 

adquirida através de requerimento à coordenação do curso a qual encaminhará para 
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a aprovação da diretoria. 

• Na promoção do nível I para o nível II, o decurso de tempo será de um  

ano, contado a partir da data de admissão. Nas promoções entre os demais níveis, o 

decurso de tempo será de dois anos, contados a partir da última alteração desta 

espécie. Por fim, pela produção científica e intelectual do docente, a cargo da 

Comissão de Avaliação Docente, para a aprovação da Diretoria, observados ainda, 

os seguintes termos: 

▪ para o primeiro enquadramento, o professor pode apresentar toda a sua 

produção científica e intelectual; 

▪ o enquadramento ou ascensão nos diversos níveis só será efetuado 

mediante requerimento do interessado instruído com a documentação comprobatória 

completa. 

A constatação de qualquer irregularidade no enquadramento ou na comprovação da 

documentação apresentada implica no cancelamento do enquadramento ou ascensão 

aprovada, independente de outras sanções legais. 

 

 

 

4.1.3. Políticas de Qualificação e de Carreira 

 

A busca constante pela excelência nos serviços e no relacionamento/ comunicação é 

uma marca da Faculdade INSTED.  

A docência tem como suporte profissionais capacitados e treinados para 

desempenharem, de forma qualitativa, seu papel no ensino das atividades didático-

pedagógicas. 

Uma das bandeiras da Faculdade INSTED é o da manutenção constante do 

treinamento para seus colaboradores, visando deste modo maximizar os níveis de 

serviços prestados. 

Nesse contexto, as políticas adotadas para o corpo docente da Faculdade INSTED 

incluem os planos de capacitação e de carreira docente, conforme detalhamento a 

seguir: 

 

4.1.4. Plano de Capacitação Docente 
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O Plano de Capacitação promove a melhoria da qualidade das funções de ensino, 

iniciação científica, extensão e gerência da Faculdade INSTED  por meio de cursos 

de pós-graduação e de treinamento e atualização profissional, oportunizando aos 

seus professores condições de aprofundamento e/ou aperfeiçoamento de seus 

conhecimentos científicos, tecnológicos e profissionais.  

O Plano de Capacitação Docente possui regulamento aprovado pelo CONSUP, e 

relatório das atividades realizadas arquivados na Coordenação Acadêmica para 

consulta. 

 

4.1.5. Plano de Carreira Docente 

 

O Plano de Carreira Docente regula as condições de admissão, demissão, direitos, 

vantagens, progressão na carreira, deveres e responsabilidades dos membros do 

quadro docente da Faculdade INSTED. O Plano de Carreira Docente é aprovado pelo 

CONSUP. 

 

4.1.6. Procedimentos para Substituição Eventual de Professores 

 

Além dos casos previstos na legislação trabalhista, pode ocorrer o afastamento do 

ocupante de cargo docente, com direitos e vantagens estabelecidos no Plano de 

Carreira Docente, para: 

• aperfeiçoar-se em programas de doutorado, mestrado, especialização, 

aperfeiçoamento ou atualização, em nível de pós-graduação ou comparecer a 

congressos e reuniões, relacionados à sua atividade técnica ou docente na Faculdade 

INSTED; 

• exercer cargos na estrutura didático-administrativa da Faculdade 

INSTED. 

 

O pedido de afastamento deve ser encaminhado por meio dos Colegiados 

competentes, em requerimento dirigido ao Diretor Geral, com a exposição de motivos 

e a programação a que se destina. 

O docente somente pode afastar-se, ou permanecer afastado, para a realização de 
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Curso de Pós-Graduação (Mestrado, Doutorado, Pós-Doutorado) na área específica 

ou afim à disciplina que leciona ou em atividades de interesse do Curso, e dentro das 

prioridades da Instituição. 

Os afastamentos serão objeto de planejamento anual de cada curso, proposto pela 

Diretoria Geral, submetido à aprovação dos Colegiados e homologação final da 

mantenedora. 

Os docentes com afastamento deverão firmar, antecipadamente, o compromisso de 

lecionar ou prestar serviços técnicos na Faculdade INSTED no mínimo, pelo dobro do 

tempo do afastamento, sob o mesmo regime de trabalho, sob pena de reembolso das 

importâncias recebidas, acrescidas de juros e correção monetária. 

Durante o período de duração do curso ou estágio e, ao final do mesmo, fica o docente 

obrigado a remeter o  Faculdade INSTED , relatório mensal das atividades, com visto 

do Orientador do seu curso, bem como a comprovação de frequência mensal emitida 

pela Instituição, sob pena de cancelamento do afastamento. 

 

4.1.7. Cronograma de Expansão do Corpo Docente 

 

Com a implantação dos cursos propostos para o quinquênio 2017-2021, a 

Faculdade INSTED elaborou o seguinte cronograma de contratação de docentes, 

por titulação e regime de trabalho, para atender a demanda de estudantes: 

 

Quadro 26 CONTRATAÇÃO DE DOCENTES PDI 2017-2021 

TITULAÇÃO 

REGIME DE TRABALHO 

2017 2018 2019 2020 2021 

TOT TI TP H TOT TI TP H TOT TI TP H TOT TI TP H TOT TI TP H 

Especialista 8 - 1 7 13 - 2 11 18 - 2 16 25 - 3 22 25 - 3 22 

Mestre 5 2 3 - 8 3 3 2 12 4 6 2 15 5 7 3 16 6 7 3 

Doutor 2 2 - - 2 2 - - 4 4 - - 4 4 - - 5 5 - - 

TOTAL 15 4 4 7 23 5 5 13 34 8 8 18 44 9 10 25 46 11 10 25 

 

Dos docentes contratados no quinquênio 2017-2021, 17 era previsto: doutores 

(10,49%), 56 mestres (34,56%) e 89 especialistas (54,93%), e a meta foi atingida de 

acordo com o demonstrado no Quadro Docente daquele PDI.  

Na vigência do PDI  2022-2026 a Faculdade INSTED pretende aumentar o quadro de 

professores doutores em 10% e de professores mestres em 20%. 
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Em relação ao regime de trabalho, até 2021 foram contratados professores em Tempo 

Integral (22,83%),  em Tempo Parcial (22,83%) e Horistas (54,32%). 

Na vigência do PDI  2022-2026 a Faculdade INSTED pretende aumentar o quadro  

de professores em regime de trabalho em 10 % tempo integral e 15% em tempo  

parcial. 

Constam no Anexo I e III deste PDI 2022-2026 a relação nominal dos professores 

que atuam na modalidade de educação presencial e a distância. 

Com base no quadro de contratação de docentes da Faculdade INSTED, elabora- 

se o  cronograma de  capacitação e formação continuada: 

 

Quadro 27 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DE DOCENTES 

PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO 
ANO/QUANTIDADE(*) 

2022 2023 2024 2025 2026 

Doutorado     1 

Mestrado    1 2 

Especialização      

Aperfeiçoamento  1 2 2 3 

Atualização 2 2 3 3 4 

Treinamento 2 3 3 4 4 

Eventos diversos 2 3 4 4 5 

TOTAL  6 9 12 14 19 

(*) Qtde de docentes, por ano, beneficiado com programas de pós-graduação, 
graduação e treinamento. 

 

Política de capacitação e formação continuada para o corpo de professor  

tutores presenciais e a distância.    

 

A Faculdade INSTED contempla em sua política de capacitação o apoio à participação 

do seu corpo de professor  tutores em eventos científicos, técnicos, artísticos ou 

culturais e cursos de desenvolvimento pessoal e ou profissional. 

O professor/tutor tem como objetivos, entre outros, garantir ensino de qualidade, dar 

celeridade, interatividade e aprimorar o ensino-aprendizagem ofertado na modalidade 

de ensino a distância pela Faculdade INSTED.  

A Instituição prioriza a qualificação, por meio da experiência em educação a distância, 

dos professores/tutores; um profissional que possui experiência como docente do 

ensino superior ou experiência no mercado de trabalho, na área em que pretende 
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desenvolver a tutoria.  

A Faculdade INSTED proporciona um Programa de Capacitação de Professores 

Tutores para cursos de Ead, visando ao aperfeiçoamento desse profissional, para 

que conheça e saiba trabalhar com as metodologias em EaD e atue como facilitador 

da aprendizagem, no acompanhamento e orientação do desenvolvimento de alunos 

com qualidade e comprometimento.  

A instituição faculta aos tutores em educação a distância os mesmos benefícios de 

capacitação em EaD concedidos aos seus docentes, seguindo, assim, a política 

institucional de capacitação e qualificação. Em especial se ressalta que todos os 

tutores são convocados a participar de uma capacitação periódica em Tutoria para a 

Educação a Distância promovida pela Instituição. Nesse sentido, a qualificação dos 

professores tutores em EaD também se dá por meio de suporte de um responsável 

pela tutoria a distância, que supervisiona e coordena as atividades operacionais de 

tutoria.  

A base de conhecimento docente é formada por saberes provenientes da formação 

inicial e suas experiências na prática. São requisitos para a docência na Faculdade 

INSTED: a formação profissional, a aderência, a titulação mínima e a disponibilidade 

de tempo para a tutoria e a capacitação. O docente deve ser formado na área objeto 

de sua tutoria e apresentar, preferencialmente, titulação mínima de especialista. 

Também é necessário possuir capacitação em educação a distância ou experiência 

mínima de um ano de trabalho. A capacitação em educação a distância ou experiência 

mínima é suprida pelo curso de capacitação de tutores ofertado pela Faculdade 

INSTED e continuada com o processo de atualização a avaliação semestral de 

tutores.  

A Equipe Multidisciplinar coordenada pelo NEaD realiza pesquisa, desenvolvimento e 

capacitação nas seguintes linhas temáticas coordenadas por professores-

pesquisadores: Ambiente Virtual de Aprendizagem, Recursos Educacionais e 

Atividades de Estudo. Os profissionais participantes desta equipe contemplam 

professores de diferentes áreas do conhecimento, sendo responsável pela 

concepção, produção e disseminação de tecnologia, metodologias e os recursos 

educacionais para a EaD e atua em consonância com o Plano de Ação documentado, 

implementado, e processos de trabalho devidamente formalizados. Entre eles estão 

coordenador, professores-pesquisadores, conteudistas, revisores linguísticos, 
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técnicos em assuntos educacionais, analista de tecnologia da informação, técnico em 

tecnologia da informação e designers. Esses profissionais atuam nas funções de 

orientação didático-pedagógica durante o processo de elaboração e implementação 

de recursos e atividades mediadas pelo Moodle, suporte tecnológico, revisão dos 

materiais didáticos e demais projetos desenvolvidos pela Equipe Multidisciplinar está 

organizada em coparticipação departamental, ainda que possuam suas 

particularidades e trabalhos específicos, atuam em permanente interação e diálogo. A 

Equipe Multidisciplinar é responsável desde o planejamento, execução, 

acompanhamento e avaliação até a conclusão do curso. 

O Plano de Capacitação de Professores Tutores Presenciais está se consolidando na 

Faculdade INSTED e encontra-se arquivado no NEaD para conhecimento das ações 

programadas, e do relatório das ações  efetivadas. 

 

4.2. PERFIL DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

 

O Corpo Técnico-Administrativo, constituído por todos os servidores não-docentes, 

tem a seu cargo os serviços necessários ao bom funcionamento da IES.  

A Faculdade INSTED  busca identificar junto com os funcionários as oportunidades 

para o seu desenvolvimento e colocá-lo em funções e posições em que possam dar 

sua melhor contribuição. Mostrar que as pessoas são parte integrante do processo de 

melhoria, reconhecendo que os funcionários têm condições para tomar decisões 

relativas ao trabalho, delegando assim, autoridade para soluções de problemas. 

Promover um ambiente de comunicação total, informando-os para dar-lhes uma visão 

ampla a respeito dos desafios e tendências dos serviços educacionais, dos objetivos 

setoriais, das metas e do desempenho geral, bem como alimentando-os das 

informações necessárias para o bom desempenho de suas funções e interagindo com 

eles. 

Promover reuniões regulares de debates, sugestões, avaliação e solução de 

problemas, bem como, encorajando-os e apoiando-os em idéias de melhoria da 

qualidade, com o intuito de buscar sempre, a mantença e fortalecimento da auto-

estima dos funcionários. 

Para que os pressupostos expostos acima sejam alcançados, a Faculdade INSTED 

definiu que o perfil do corpo técnico-administrativo será abrangido pelos critérios de 
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seleção e contratação, políticas de qualificação e carreiras, e cronograma de 

expansão, a seguir destacados. 

 

4.2.1. Critérios de Seleção e Contratação 

 

O ingresso nos cargos do Plano de Carreira dos funcionários técnico-administrativos 

ocorre com base no programa que privilegia a efetiva participação dos colaboradores 

em prol do sucesso dos propósitos institucionais da Faculdade INSTED, contribuindo 

para o desenvolvimento das pessoas com comprometimento, consciência e 

responsabilidade.  

A contratação dos integrantes do quadro Técnico-Administrativo se efetiva por meio 

de análise do currículo pertinente a função desejada, experiência na função em 

questão e entrevista com o mesmo, em atendimento ao perfil profissional que a 

Faculdade INSTED necessita para a função a ser ocupada. 

A admissão do funcionário técnico-administrativo será feita mediante o atendimento 

dos pré-requisitos estabelecidos para cada cargo e função, nos termos normativos da 

Consolidação das Leis de Trabalho (CLT). 

 

4.2.2. Cronograma e Plano de Expansão do Corpo Técnico-Administrativo 

 

A dimensão do corpo técnico-administrativo estimada, em razão dos cursos e 

programas a serem implementados, é a seguinte: 

 

Quadro 28  CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PDI 2022-2026 

TITULAÇÃO 2022 2023 2024 2025 2026 

Ensino Fundamental 02 01 01 01 - 

Ensino Médio 02 01 01 01 01 

Graduação 06 - - 01 01 

Especialista 01 - - - - 

Mestre - - - - - 

TOTAL (20) 11 02 02 03 01 

 

Com a contratação de funcionários e para que os mesmos obtenham o nível de 

qualidade exigido pela Faculdade INSTED, a instituição elaborou o seguinte 

cronograma para o treinamento e desenvolvimento do pessoal técnico-administrativo: 
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Quadro 29 TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE FUNCIONÁRIOS  PDI  
2022-2026 

PROGRAMAS  DE CAPACITAÇÃO 
ANO/QUANTIDADE(*) 

2022 2023 2024 2025 2026 
Especialização - - 06 - 02 
Aperfeiçoamento 09 11 15 18 20 
Atualização - 11 15 18 20 
Treinamento 11 02 02 03 02 
Eventos diversos - 04 02 02 02 

TOTAL (15) 20 28 40 41 46 

(*) Qtde de funcionários, por ano, beneficiado com programas de pós-graduação, graduação 
e treinamento. 

 

4.2.3. Políticas de Qualificação, Plano de Carreira e Regime de Trabalho 

 

As políticas adotadas ao corpo técnico-administrativo da Faculdade INSTED incluem 

os planos de capacitação e de cargos e salários, conforme detalhamento disposto 

abaixo. 

 

4.2.4. Plano de Qualificação 

 

O trabalho dinâmico e interativo do pessoal de apoio técnico-administrativo acarreta 

simultaneamente a formação e o fortalecimento institucional. Em outras palavras, a 

organização das relações sociais e de trabalho dá sustentação à estrutura 

organizacional desse espaço educativo. 

A capacitação do pessoal Técnico-Administrativo da Faculdade INSTED é tarefa 

permanente, tendo como fundamento a associação da teoria com a prática, mediante 

cursos de aprimoramento em serviço, inclusive a profissionalização e ainda a 

locomoção do colaborador para fins de capacitação quando necessário. 

Sendo assim, é primordial a formação continuada e o aperfeiçoamento das 

habilidades e conhecimentos nas diversas áreas, abrangendo todos os funcionários, 

sendo necessário o investimento na principal matéria-prima desta instituição, ou seja, 

os seus recursos humanos.  

Para isso, estabelecem-se as seguintes políticas: incentivo à formação continuada do 

corpo técnico; oferta de cursos voltados à atuação específica; oferta de cursos de 
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relações interpessoais para o bom desempenho profissional; estímulo à participação 

em eventos sociais, culturais e científicos a serem promovidos pela Faculdade 

INSTED e outras entidades; e atualização de conhecimentos na área da informática. 

Estes incentivos e estímulos (capacitações e treinamentos) seguem os mesmos 

patamares estabelecidos para o corpo docente, no Plano de Capacitação Docente, 

cujo detalhamento já ocorreu no item 4.3.1., pertencente à dimensão Corpo Docente. 

O Plano de Capacitação Continuada do Corpo Técnico-Administrativo está em 

andamento na Faculdade INSTED e encontra-se arquivado no setor de Recursos 

Humanos  para conhecimento das ações programadas, e do relatório das ações  

efetivadas. 

 

4.2.5. Plano de Cargos e Salários 

 

A perspectiva de crescimento na carreira administrativa está calcada na visão de que 

quanto maior a categoria, maior a contribuição do profissional no ponto de vista de: 

experiência profissional relevante na atividade; formação acadêmica compatível; 

tomadas de decisões; liderança; comunicação eficaz; compromisso e envolvimento 

com os objetivos institucionais; bom relacionamento interpessoal; visão de equipe; 

conhecimento técnico e habilidades relevantes; segurança; atitude; busca constante 

de expansão de consciência e autoconhecimento. Quanto mais no estágio inicial da 

carreira, maior a propensão que estes e outros itens venham a ser desenvolvidos ao 

longo do tempo. 

A Faculdade INSTED estimulará e auxiliará este desenvolvimento por meio de seu 

Plano de Cargos e Salários, a seguir destacado: 

 

4.3. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA IES E ORGANOGRAMA 

 

A organização administrativa pensada pela Faculdade INSTED é a participativa, 

descentralizada e moderna, voltada para as tomadas de decisões calçadas nos 

anseios e necessidades da comunidade e na integração com os colegiados. 

Neste PDI, conforme detalhado abaixo, ela é abrangida pela estrutura organizacional, 

instâncias de decisão e organograma; órgãos colegiados deliberativos e executivos; 

órgãos de apoio acadêmico; autonomia da instituição; e relações e parceria com a 
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sociedade civil organizada. 

 

 

4.3.1. Estrutura Organizacional, Instâncias de Decisão  

 

A Administração da Faculdade INSTED, para a gestão dos cursos e programas que 

oferece e irá oferecer, é exercida pelos seguintes órgãos: Conselho Superior; Diretoria 

Geral; Diretoria Administrativa; Colegiado de Curso; Coordenação de Curso. 

Com relação aos órgãos de apoio didático pedagógico, responsáveis pelo auxílio às 

atividades acadêmicas, estão estruturados em Secretaria Acadêmica, Tesouraria, 

Biblioteca, Tecnologia da Informação, Ouvidoria, NAP, e Zeladoria, regidos por 

regulamentos próprios e subordinados à Direção Geral. Os demais serviços 

administrativos da Faculdade INSTED serão disciplinados por regulamentos 

aprovados pelo CONSUP e seus colaboradores designados po portaria da Direção 

Geral / Presidente do CONSUP. 
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Aos Órgãos Colegiados aplicam-se as seguintes normas: 

▪ funcionam com a presença da maioria absoluta de seus membros e 

decide por maioria de voto dos presentes, exceto quando exigida, por Regimento, 

maioria qualificada para decisão; 

▪ o presidente participa da votação e, no caso de empate, terá o voto de 

qualidade; 

▪ nenhum membro pode participar de sessão em que se aprecie matéria 

de seu interesse particular; 

▪ as reuniões que não se realizem em datas pré-fixadas no calendário 

anual, aprovado pelo colegiado, são convocadas com antecedência de quarenta e oito 

horas, salvo em caso de urgência, constando da convocação a pauta dos assuntos; e 

▪ das reuniões serão lavradas atas, lidas e assinadas por todos os 

presentes. 

A estrutura organizacional da Faculdade INSTED consta detalhada no artigo 6° do 

Regimento Interno, é composta por Órgãos Deliberativos, Executivos, Suplementares, 

e de Assessoramento, como segue: 

I. Órgãos Deliberativos: 

a) Conselho Superior (CONSUP); e 

b) Colegiado de Curso . 

II. Órgãos Executivos:  

a) Diretoria Geral;  

b) Diretoria Administrativa;  

c) Coordenadoria Acadêmica;  

d) Coordenadoria de Pós-Graduação; e 

e) Coordenadoria do Núcleo de Educação a Distância.  

III. Órgãos Suplementares:   

a) Secretaria Acadêmica; 

b) Biblioteca; 

c) Setor de Regulação e Avaliação Institucional; e 

d) Núcleo de Apoio Psicopedagógico - NAP. 

IV. Órgãos de Assessoramento: 

a) Comissão Própria de Avaliação  (CPA); 

b) Ouvidoria;    
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c) Assessoria de Comunicação e Marketing; e    

d) Assessoria Jurídica.   

 

4.3.2. Órgãos Colegiados Deliberativos e Executivos 

 

A composição e atribuições dos órgãos que compõe a Faculdade INSTED, constam 

no Regimento Interno: 

 

a.Conselho Superior – CONSUP 

 

O Regimento Interno 2022, em seus artigos 7° ao 9°, dispõe  que o CONSUP - 

Conselho Superior, órgão deliberativo e normativo da Faculdade INSTED, é 

constituído pelos seguintes membros: 

I. Diretor Geral, seu presidente nato; 

II. Diretor Administrativo; 

III. Coordenador Acadêmico;  

IV. Coordenador de Pós-graduação; 

V. Coordenador do Núcleo de Educação a Distância (NEaD);  

VI. dois representantes dos Coordenadores de Curso; 

VII. dois representantes do Corpo Docente; 

VIII. um representante do Corpo Técnico-Administrativo; 

IX. um representante do Corpo Discente; e 

X. um representante da Mantenedora, por ela indicado. 

Os membros do CONSUP são designados em ato próprio, emitido pela presidente do 

CONSUP - Conselho Superior; 

A indicação dos representantes previstos nos incisos I e X é feita pela Mantenedora; 

A indicação dos representantes previstos nos incisos VI, VII, VIII e IX, destes artigos 

é feita por seus pares; 

A indicação dos representantes previstos nos incisos II, III, IV e V é feita pelo Diretor 

Geral; 

O mandato dos representantes é de cinco (5) anos, permitida a recondução, exceto 

para o representante previsto no inciso IX; e 

O mandato do representante do Corpo Discente é de 2 (dois anos). 
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Compete ao CONSUP - Conselho Superior:  

I. Deliberar sobre o PDI - Plano de Desenvolvimento Institucional e o PPI - Projeto 

Pedagógico Institucional da Faculdade INSTED; 

II. Regulamentar o funcionamento dos cursos e programas de nível superior; 

III. Deliberar sobre a criação, organização e extinção de cursos e programadas de 

nível superior, fixando-lhes as vagas anuais, atendida a legislação vigente; 

IV. Autorizar o funcionamento de cursos de pós-graduação, na forma da legislação 

pertinente; 

V. Fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCNs), fixadas pela legislação em vigor, aprovando as 

matrizes curriculares e os Projetos Pedagógicos dos Cursos; 

VI. Regulamentar o desenvolvimento das disciplinas, componentes curriculares, 

estágios supervisionados, trabalhos de conclusão de curso, atividades 

complementares, e afins, elaborados pelo NDE - Núcleo Docente Estruturante, e pelo 

Colegiado de Curso de graduação; 

VII. Deliberar sobre normas ou instruções para avaliação institucional e pedagógica 

da Faculdade INSTED e de suas atividades de ensino, iniciação científica e extensão; 

VIII. Disciplinar a realização do processo seletivo para ingresso nos cursos de 

graduação e em outros cursos; 

IX. Regulamentar as atividades de apoio à iniciação científica e ao desenvolvimento 

da extensão e deliberar sobre projetos e programas que lhe forem submetidos; 

X. Fixar normas complementares a este Regimento Interno, relativas ao ingresso do 

aluno, ao seu desenvolvimento e diplomação, transferências, trancamento de 

matrículas, matrícula de graduados, avaliação da aprendizagem, aproveitamento de 

estudos e de conhecimentos adquiridos na educação profissional, inclusive no 

trabalho, aceleração de estudos para alunos com extraordinário aproveitamento e 

regime especial, além de normas e procedimentos para o ensino de graduação e pós-

graduação, iniciação científica, extensão e o registro e controle acadêmico, respeitada 

a legislação em vigor; 

XI. Elaborar e reformar o seu Regimento Interno, em consonância com as normas 

gerais atinentes;  

XII. Regulamentar as atividades de todos os setores da Faculdade INSTED; 

XIII. Emitir parecer sobre contratos, acordos, convênios e outras matérias que lhe 
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forem submetidos pelo Diretor Geral, e outros órgãos da Instituição; 

XIV. Aprovar o orçamento e o plano anual de atividades da Faculdade INSTED; 

XV. Decidir sobre os recursos interpostos de decisões dos demais órgãos; 

XVI. Aprovar medidas que visem ao aperfeiçoamento e desenvolvimento das 

atividades da Faculdade INSTED; 

XVII. Decidir sobre a concessão de dignidades acadêmicas; e 

XVIII. Exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei, neste Regimento 

Interno e demais normas aplicáveis. 

As demais atribuições e orientações do CONSUP, que se fizeram necessárias 

normatizar, constarão em regulamento próprio aprovado por este Conselho Superior.  

 

b.Colegiado de Curso 

 

O Regimento Interno 2022, em seus artigos 10 ao 13, dispõe  que o Colegiado de 

Curso na Faculdade INSTED tem as seguintes normativas: 

O Colegiado de Curso, Órgão Deliberativo em matéria de natureza acadêmica 

peracional, administrativa e disciplinar, cabe exercer a coordenação didática, sendo 

integrado pelos seguintes membros: 

I. O Coordenador do Curso, que o preside; 

II. Três (3) representantes do corpo docente do curso, escolhidos pelos seus pares, 

com mandato de dois (2) anos, podendo haver recondução; e 

III. Um representante do corpo discente, indicado pelo Diretório, Centro Acadêmico do 

Curso, ou por seus pares, com mandato de dois (2) anos, sem direito a recondução.  

Cada curso compõe o seu Colegiado de Curso, que conta com a assessoria do NDE 

- Núcleo Docente Estruturante. 

Os professores que compõem o Colegiado de Curso são nomeados em ato próprio 

emitido pelo presidente do CONSUP; 

A composição do NDE atende a legislação em vigor para o ensino superior. 

O NDE é um órgão consultivo composto por, pelo menos, 5 (cinco) docentes do curso 

que tenham comprovada experiência, titulação e qualificação.  

O NDE será responsável pela formulação, implementação, atualização e consolidação 

do projeto pedagógico dos cursos de graduação.  

Os docentes que compõem o NDE - Núcleo Docente Estruturante são indicados pelo 
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Colegiado de Curso, com anuência da Coordenadoria Acadêmica, e nomeados 

mediante designação do presidente do CONSUP.  

As demais atribuições e orientações do Colegiado de Curso e do NDE constam em 

regulamento próprio aprovado pelo CONSUP.  

 

c. Diretorias  

 

A Diretoria da Faculdade INSTED é um órgão executivo, integrada pela Diretoria 

Geral, Diretoria Administrativa, Coordenadoria Acadêmica, Coordenadoria de Pós-

Graduação, e pela Coordenadoria do Núcleo de Educação a Distância. (Regimento 

Interno 2022, artigo 14) 

 
Diretoria Geral 

 

A Diretoria Geral é apoiada pelos órgãos suplementares e de assessoramento, além 

de outros que forem criados na forma deste Regimento Interno 2022, nos artigos 15 

a 19: 

A Diretoria Geral é apoiada pela Diretoria Administrativa, pelos Órgãos Executivos, 

Suplementares e de Assessoramento, além de outros que forem criados na forma 

deste Regimento Interno. 

Ao Diretor Geral compete criar diretorias adjuntas, ou setores afins, segundo as 

necessidades de atendimento à melhoria contínua da qualidade do ensino e de 

desempenho acadêmico-administrativo, ouvida a Mantenedora. 

Cabe ao CONSUP aprovar os regulamentos dos Órgãos da Diretoria Geral. 

O Diretor Geral é designado pela Mantenedora, com mandato de cinco (5) anos, 

podendo haver recondução, e é substituído em suas faltas e impedimentos eventuais, 

pelo Diretor Administrativo, ou por outro Coordenador que designar. 

Cabe ao Diretor Geral designar o Diretor Administrativo, o Coordenador Acadêmico, 

o Coordenador de Pós-graduação, o Coordenador do Núcleo de Educação a 

Distância, os Coordenadores de Curso, o Secretário Acadêmico, o Bibliotecário, os 

Coordenadores de Curso, os responsáveis pelos Órgãos Suplementares e de 

Assessoramento, e dos demais ocupantes de cargos na Instituição, após aprovação 

da Mantenedora, expedindo Portaria com as designações. 
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São atribuições do Diretor Geral: 

I. Superintender todas as funções e serviços da Diretoria Administrativa, 

Coordenadorias, Órgãos Suplementares, Órgãos de Assessoramento e afins, da 

Faculdade INSTED; 

II. Representar a Faculdade INSTED perante as autoridades e as instituições de 

ensino; 

III. Propor a criação de cursos e programas e as vagas respectivas, assim como linhas 

ou projetos de iniciação científica ou programa de extensão, ouvido as 

Coordenadorias; 

IV. Decidir, em grau de recurso, sobre os pedidos de matrícula, trancamento de 

matrícula e transferência, aproveitamento de estudos e similares; 

V. Promover a avaliação institucional e pedagógica da Faculdade INSTED juntamente 

com os setores competentes; 

VI. Convocar e presidir as reuniões do CONSUP; 

VII. Aprovar a proposta orçamentária ouvido o Diretor Administrativo e enviar para 

aprovação do CONSUP; 

VIII. Conferir graus, assinar diplomas, títulos e certificados escolares; 

IX. Zelar pela manutenção da ordem e da disciplina, no âmbito da Faculdade INSTED, 

respondendo por abuso ou omissão; 

X. Propor à Mantenedora a contratação ou dispensa de pessoal docente e técnico-

administrativo; 

XI. Promover as ações necessárias à autorização e reconhecimento de cursos, assim 

como as relativas à renovação do recredenciamento da Faculdade INSTED; 

XII. Designar os ocupantes de cargos ou das funções de diretoria, coordenadoria, 

órgãos suplementares e de assessoramento ou consultoria; 

XIII. Deliberar sobre publicações, sempre que estas envolvam responsabilidade da 

Faculdade INSTED; 

XIV. Cumprir e fazer cumprir as disposições deste Regimento Interno, e demais 

normas pertinentes; 

XV. Homologar ou pedir reexame das decisões dos Colegiados; 

XVI. Estabelecer normas complementares a este Regimento Interno, em consonância 

com os gestores de cada segmento, para o funcionamento dos setores acadêmico, 

técnico e de apoio administrativo, e encaminhar para aprovação do CONSUP; 
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XVII. Resolver os casos omissos neste Regimento Interno, ad referendum do 

CONSUP, e encaminhar ao referido Conselho para homologação; 

XVIII. Exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei e neste Regimento 

Interno;  

XIX. Delegar competência, sem prejuízo da sua responsabilidade; 

XX. Assessorar a Mantenedora e a Mantida em assuntos de sua competência; e 

XXI. Integrar o CONSUP na função de presidente do Conselho Superior. 

O Diretor Geral indica os componentes da CPPS - Comissão Permanente do 

Processo Seletivo, que será responsável pela elaboração, coordenação e 

fiscalização do processo seletivo de ingresso nos cursos de graduação da 

Faculdade INSTED, a qual compete: 

I. Organizar, executar e supervisionar o processo de seleção e ingresso dos discentes 

aos cursos de graduação; 

II. Elaborar, em conjunto com a Diretoria Administrativa, a Assessoria de 

Comunicação e Marketing, e as Coordenadorias, a divulgação dos processos 

seletivos; 

III. Promover e organizar outras formas de ingresso aos cursos, caso restem vagas 

ociosas; 

IV. Criar instrumentos e políticas de divulgação e promoção de ingresso aos cursos 

da Faculdade INSTED; e 

V. Aprovar o Edital do Processo Seletivo, submetendo-o a homologação do CONSUP, 

ouvido a Diretoria Administrativa. 

Todas as etapas previstas nas competências da CPPS devem ser autorizadas e 

aprovadas pela Diretoria Geral, ouvido os setores pertinentes. 

A CPPS possui regulamento próprio aprovado pelo CONSUP. 

As demais atribuições e orientações da Diretoria Geral, que se fizeram necessárias 

normatizar, constarão em regulamento próprio aprovado pelo CONSUP. 

 
Diretoria Administrativa 

 

A Diretoria Administrativa é o Órgão Executivo de planejamento, coordenação e 

supervisão administrativa da Faculdade INSTED, subordinada à Diretoria Geral.  
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A Diretoria Administrativa é exercida pelo Diretor Administrativo, que é um profissional 

designado pela Diretoria Geral.  

O Diretor Administrativo é nomeado para um período de cinco (5) anos, podendo ser 

reconduzido ou exonerado no decorrer do mandato. 

São atribuições do Diretor Administrativo:  

 
I.  Planejar, organizar, dirigir, controlar e avaliar as ações administrativas da Faculdade 
INSTED;  

 
II. Providenciar as medidas indispensáveis à otimização dos recursos materiais, de 
segurança, de informatização de dados, de tratamento de dados e arquivamento em 
geral dos assuntos institucionais;  

 
III. Verificar e sugerir os recursos humanos necessários às atividades administrativas 
a serem contratados pela Mantenedora, ouvido o Diretor Geral;  

 
IV. Articular-se com o Diretor Geral a fim de prover o suprimento e armazenamento 
adequado dos materiais permanentes e de consumo;  

 
V. Manter a higienização e a conservação predial de forma a assegurar que seja 
preservado um ambiente seguro e saudável de trabalho;  

 
VI. Zelar pela manutenção geral da área administrativa e da rede física da Faculdade 
INSTED;  

 
VII. Planejar junto aos colaboradores responsáveis o plano de capacitação de 
recursos humanos;  

 
VIII. Dirigir e fazer executar as atividades relacionadas à: recepção, protocolo, 
reprografia, zeladoria, vigilância, transporte, telefonia e serviços gerais;  

 
IX. Designar os colaboradores responsáveis pelas folhas de pagamento do pessoal e 
de pagamentos avulsos a terceiros;  

 
X. Controlar junto com os colaboradores designados a situação geral do pessoal;  

 
XI. Organizar os responsáveis de todos os segmentos acadêmicos e técnico-
administrativos, para coletivamente elaborarem a proposta orçamentária para ser 
encaminhada via Diretoria Geral à Mantenedora;  

 
XII. Delegar colaboradores, aprovado pelo Diretor Geral, para realização dos serviços 
de tesouraria e de contabilidade pertinentes a esses setores; 

 
XIII. Submeter à Diretoria Geral, para encaminhamento ao CONSUP, relatórios, 
prestação de contas e demais documentos referentes à área administrativa da 
Faculdade INSTED;  
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XIV. Assessorar a Diretoria Geral, em assuntos de sua competência;  

 
XV. Integrar a Diretoria e o CONSUP da Faculdade INSTED; e 

 
XVI. Exercer atos de expedientes nos limites de sua competência, e os quais forem 
designados pela Diretoria Geral. 

 

São de competência da Diretoria Administrativa todos os assuntos e setores da 

Faculdade INSTED relacionados ao Planejamento e Administração, Recursos 

Humanos, Financeiro, e Tecnologia da Informação. 

As demais atribuições da Diretoria Administrativa, que foram necessárias normatizar, 

constarão em regulamento próprio aprovado pelo CONSUP. 

 
Coordenadoria  Acadêmica 
 
A Coordenadoria Acadêmica é um Órgão Executivo que superintende, coordena e 

supervisiona as atividades de ensino da graduação, iniciação científica e extensão da 

Faculdade INSTED, subordinada à Diretoria Geral e a Diretoria Administrativa.  

A Coordenadoria Acadêmica é  exercida pelo Coordenador Acadêmico, que é um 

profissional designado pela Diretoria Geral.  

O Coordenador Acadêmico é  designado para um período de cinco (5) anos, 

podendo ser reconduzido ou exonerado no decorrer do mandato. 

As atividades da Coordenadoria Acadêmica envolvem as ações do ensino, iniciação 

científica, e extensão, presencial e a distância, da Faculdade INSTED. 

São objetivos da Coordenadoria Acadêmica: 

I. Zelar pela qualidade das atividades de ensino, iniciação científica e extensão na 

graduação dos cursos presenciais e a distância da Faculdade INSTED; 

II. Promover e incentivar a melhoria dos processos de ensino-aprendizagem; 
 
III. Promover a indissociabilidade entre ensino, extensão, e iniciação científica, 
juntamente com as demais Coordenadorias da Faculdade INSTED; 
 
IV. Garantir o atendimento às diretrizes curriculares nacionais e demais legislações 
pertinentes; 
 
V. Analisar as propostas de currículos de cursos de graduação e suas possíveis 
alterações e encaminhá-las para homologação do CONSUP; 
 
VI. Primar pela integração da comunidade acadêmica por meio do bom atendimento 
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ao corpo docente e discente; 
 
VII. Apoiar a atualização sistemática da infraestrutura de apoio aos cursos de 
graduação presencial e a distância; 
 
VIII. Promover apoio aos docentes no âmbito da capacitação e carreira; 
 
IX. Promover apoio ao discente no âmbito pedagógico e de inserção profissional; 
 
X. Propiciar as condições de acesso e permanência aos discentes de graduação;  
 
XI. Estimular a integração dos egressos da graduação nas atividades desenvolvidas 
pela Faculdade INSTED com vistas à educação continuada; 
 
XII. Promover a integração dos cursos de licenciaturas, dos bacharelados, e 
tecnológicos de áreas afins; 
 
XIII. Possibilitar o desenvolvimento e ampliação dos cursos da educação a distância;   
 
XIV. Acompanhar a avaliação dos processos acadêmicos, no que tange à avaliação 
externa e a autoavaliação;  
 
XV. Planejar, organizar e executar em atendimento as normas da Faculdade INSTED 
as atividades de ensino presencial e a distância, aprovadas pelo CONSUP;  
 
XVI. Apoiar a atualização sistemática da infraestrutura de apoio aos cursos de pós-
graduação, extensão, e iniciação científica nos cursos presenciais e a distância; 
 
XVII. Possibilitar o desenvolvimento e ampliação dos cursos na modalidade a 
distância; 
 
XVIII. Estimular parcerias envolvendo relações internacionais no ensino de 
graduação;  
 
XIX. Estimular parcerias/convênios nacionais e internacionais, promovendo 
intercâmbios para o ensino de graduação; e 
 
XX. Zelar pelo bom desenvolvimento das atividades do cerimonial de formatura. 
 
São atribuições do Coordenador Acadêmico: 
 
I. Zelar pela qualidade das atividades de ensino, iniciação científica e extensão, dod 
cursos de graduação presencial e a distância da Faculdade INSTED, atendendo as 
diretrizes curriculares e a missão da instituição; 
 
II. Integrar o Conselho Superior - CONSUP, representando a Coordenadoria 
Acadêmica; 
 
III. Representar a Coordenadoria Acadêmica em instâncias e eventos que tratem de 



  

238  

assuntos relativos à graduação e afins; 
 
IV. Atuar em articulação com as demais instâncias da gestão institucional; 
 
V. Coordenar os trabalhos que visem ao desenvolvimento institucional, 
monitoramento, por meio de avaliação interna continuada, externa, e de projetos 
especiais de apoio, as atividades das Coordenações sob sua responsabilidade; 
 
VI. Convocar e presidir as reuniões com as Coordenações de Cursos; 
 
VII. Indicar assessores administrativos e comissões com funções específicas, 
atendendo demandas da Coordenadoria Acadêmica; 
 
VIII. Representar o Diretor Geral em seus impedimentos, nos casos em que o mesmo 
lhe designar; 
 
IX. Elaborar o Calendário Acadêmico e o Manual do Acadêmico para cada período 
letivo; 
 
X. Propor e avaliar cursos de graduação e afins, e submetê-los para apreciação do 
CONSUP, com aval da Diretoria Geral; 
 
XI. Acompanhar a realização do trabalho pedagógico nos cursos de graduação desde 
o planejamento até a avaliação, zelando pelo cumprimento dos princípios 
pedagógicos institucionais; 
 
XII. Analisar os resultados das avaliações internas e externas dos cursos de 
graduação, acompanhar o rendimento acadêmico dos mesmos, propondo as medidas 
e alterações cabíveis, se for necessário;  
 
XIII. Prestar assistência pedagógica ao Núcleo de Apoio Psicopedagógico, em 
questões de sua competência, e aos Núcleos Docentes Estruturantes, Colegiados de 
Cursos, e Coordenações de Curso da Faculdade INSTED. 
XIV. Trabalhar em consonância com as diretrizes da Diretoria Geral, observando o 
marco regulatório vigente; e 
 
XV. Exercer atos de expedientes nos limites de sua competência, e os que lhe forem 
designados pela Diretoria Geral. 
 
O CONSUP regulamenta as atividades de ensino, iniciação científica e de extensão, 
nos aspectos relativos à sua organização, administração, financiamento e 
funcionamento, assim como os relacionados à sua avaliação e divulgação. 
 
A Coordenação do Curso é um órgão executivo, subordinado as Diretorias e 
Coordenadorias da Faculdade INSTED, e integrada pelo Colegiado de Curso, NDE e 
pelo Coordenador de Curso.  
 
O Coordenador de Curso é designado pelo Diretor Geral, com titulação adequada às 
suas funções, com mandato por tempo indeterminado. 
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A Coordenadoria Acadêmica aprovou no CONSUP o regulamento do Núcleo de 
Acompanhamento ao Egresso (NAE) da Faculdade INSTED. 
 
Egresso é o aluno que concluiu um curso de graduação ou pós-graduação na 
Faculdade INSTED, excluídos os alunos que se transferiram para outras instituições 
ou que evadiram.  

 
 

Coordenadoria de Pós-Graduação 
 
A Coordenadoria de Pós-Graduação, é o Órgão Executivo de coordenação e 
supervisão das atividades pós-graduação da Faculdade INSTED, subordinado à 
Diretoria Geral e Diretoria Administrativa.  

 
A Coordenadoria de Pós-Graduação, é  exercida pelo Coordenador de Pós-
graduação, que é um profissional designado pela Diretoria Geral.  

 
O Coordenadoria de Pós-Graduação, é  designado para um período de cinco (5) 
anos, podendo ser reconduzido ou exonerado no decorrer do mandato. 
 
As atividades da Coordenadoria de Pós-Graduação, envolvem as ações de pós-
graduação, nas modalidades de ensino presencial e a distância, da Faculdade 
INSTED. 
   
São objetivos da Coordenadoria de Pós-Graduação: 
 
I. Zelar pela qualidade de pós-graduação nos cursos presenciais e a distância da 
Faculdade INSTED; 
II. Promover e incentivar a melhoria dos cursos de pós-graduação presencial e a 
distância; 
 
III. Promover a indissociabilidade entre ensino, extensão, e iniciação científica, 
juntamente com as demais coordenadorias da Faculdade INSTED; 
 
IV. Garantir o atendimento às diretrizes curriculares nacionais, das normas 
institucionais e demais legislações pertinentes; 
 
V. Analisar as propostas de currículos dos cursos de pós-graduação e encaminhá-las 
para aprovação do CONSUP; 
 
VI. Primar pela integração da comunidade acadêmica por meio do bom atendimento 
ao corpo docente e discente; 
 
VII. Apoiar a atualização sistemática da infraestrutura de apoio aos cursos de pós-
graduação, extensão e iniciação nos cursos presenciais e a distância; 
 
VIII. Promover apoio ao discente no âmbito pedagógico e de inserção profissional; 
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IX. Propiciar as condições de acesso e permanência aos discentes nos cursos de pós-
graduação;  
 
X. Estimular a integração dos egressos da pós-graduação nas atividades 
desenvolvidas pela Faculdade INSTED com vistas à educação continuada; 
 

XI. Possibilitar o desenvolvimento e ampliação dos cursos da educação a distância;   
 
XII. Acompanhar a avaliação dos processos acadêmicos, no que tange à avaliação 
externa e a autoavaliação; e 
 
XIII. Planejar, organizar e executar em atendimento as normas da Faculdade INSTED 
as atividades de pós-graduação, presencial e a distância, aprovadas pelo CONSUP. 
 
São atribuições do Coordenador de Pós-graduação:  
 
I. Fixar diretrizes gerais para pós-graduação observando o marco regulatório vigente;  
 
II. Receber, analisar e encaminhar aos órgãos competentes, as propostas de cursos 
de pós-graduação, assessorando as Coordenações de Curso;  
 
III. Coordenar e supervisionar a execução cursos de pós-graduação aprovados pelo 
CONSUP;  
 
IV. Convocar reuniões para tratar de atividades de pós-graduação; 
 
V. Assessorar os Núcleos Docentes Estruturantes e os Colegiados de Curso na 
elaboração do plano de atividades de pós-graduação, envolvendo parcerias / 
convênios;  
 
VI. Elaborar o plano de pós-graduação semestral e o relatório final dos cursos 
oferecidos; 
 
VII. Definir programas integrados com as atividades de ensino, que envolvam 
parcerias/convênios nacionais e internacionais, em concordância com as propostas 
dos Colegiados de curso;  
 
VIII. Articular-se com a Diretoria Administrativa, objetivando o suprimento das 
necessidades da Coordenadoria de Pós-graduação, no que concerne aos recursos 
humanos e materiais, com vistas à consecução de seus objetivos;  
 
IX. Exercer atos de expedientes nos limites de sua competência e os que forem 
designados pela Diretoria Geral. 

 
O CONSUP regulamenta as atividades de pós-graduação, nos aspectos relativos à 
sua organização, administração, financiamento e funcionamento, assim como os 
relacionados à sua avaliação e divulgação. 
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Coordenadoria do Núcleo de Educação a Distância (NEaD) 
 
A Coordenadoria do Núcleo de Educação a Distância (NEaD) é um Órgão Executivo 
que coordena e supervisiona as atividades de ensino da graduação e da pós-
graduação na educação a distância da Faculdade INSTED, subordinada à Diretoria 
Geral, Diretoria Administrativa, a Coordenadoria Acadêmica, e a Coordenadoria de 
Pós-graduação. 

 
A Coordenadoria do Núcleo de Educação a Distância (NEaD) é  exercida pelo Diretor 
do Núcleo de Educação a Distância (NEaD), designado pela Diretoria Geral, e 
exercerá sua função em consonância com as orientações da Coordenadoria 
Acadêmica. 

 
O Coordenador do Núcleo de Educação a Distância (NEaD)  é  designado para um 
período de cinco (5) anos, podendo ser reconduzido ou exonerado no decorrer do 
mandato. 
 
É atribuição do Coordenador do Núcleo de Educação a Distância (NEaD) integrar o CONSUP 
- Conselho Superior, representando a educação a distância. 

 
A Coordenadoria do Núcleo de Educação a distância (NEaD) é responsável pela 
coordenação, organização, execução, supervisão e acompanhamento das atividades 
acadêmicas e administrativas para a realização da Educação a Distância (EaD), nos 
cursos de graduação e pós-graduação lato sensu, com suas funções atribuições 
previstas em regimento próprio. 

 
A Coordenadoria do Núcleo de Educação a Distância (NEaD) é organizado da 
seguinte forma: 
I. Coordenador do NEaD. 
II. Equipe de Produção de Materiais. 
III. Equipe de Gestão de Processos. 
IV. Equipe de Supervisão de Polos. 

 
O Órgão Consultivo da Coordenadoria do Núcleo de Educação a Distância (NEaD) é 
o Colegiado de Coordenação Didática de Educação a Distância, composto pelo 
Coordenador do NEaD, que o preside, pelos Coordenadores de curso a distância, um 
representante docente e um representante discente. 

 
Compete ao Coordenador do Núcleo de Educação a Distância (NEaD) para os cursos 
de graduação, pós-graduação, extensão e iniciação científica: 
 
I. Assessorar a Coordenadoria Acadêmica e a Coordenadoria de Pós-graduação da 
Faculdade INSTED, no exercício das atividades de ensino, extensão, e iniciação 
científica referentes as particularidades da educação a distância; 
 
II. Estimular a participação docente e discente na programação cultural, técnico-
científicas, didático-pedagógica e desportivas; 
 
III. Cumprir e fazer cumprir as disposições deste Regimento Interno e as deliberações 
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dos órgãos colegiados; 
 
IV. Promover o contínuo aperfeiçoamento do ensino de graduação e pós-graduação 
a distância; 
 
V. Propor diretrizes para a elaboração, implantação e execução dos projetos 
pedagógicos dos cursos de graduação e pós-graduação a distância, obedecidas as 
diretrizes curriculares estabelecidas pelo poder público, pela Coordenadoria 
Acadêmica e pela Coordenadoria de Pós-graduação da Faculdade INSTED; 
 
VI. Organizar com base no PDI - Plano de Desenvolvimento Institucional, no PPI - 
Projeto Pedagógico Institucional, e no PPC - Projeto Pedagógico de Curso, o 
planejamento da Faculdade INSTED, dos cursos e atividades pertinentes ao ensino 
de graduação e pós-graduação a distância; 
 
VII. Emitir parecer sobre propostas de convênio com entidades que ofereçam campo 
de aplicação para as atividades de aprendizagem dos alunos de cursos de graduação 
e pós-graduação a distância; 
 
VIII. Participar dos processos de avaliação acadêmica dos cursos de graduação e pós-
graduação a distância, bem como os de avaliação de desempenho docente; 
 
IX. Emitir parecer sobre os processos de provimento de professores no quadro 
docente da instituição na educação a distância, com aval da Coordenadoria 
Acadêmica; 
 
X. Supervisionar as atividades da CPPS - Comissão de Processo Seletivo da 
Instituição, aos cursos de educação a distância; 
 
XI. Supervisionar as atividades das coordenações de polos e de curso; 
 
XII. Promover e incentivar o aperfeiçoamento e melhoria do corpo docente, e sugerir 
medidas para a melhoria de condições de trabalho, e para a qualidade das atividades 
docentes; 
 
XIII. Compartilhar as experiências obtidas nos cursos de graduação e pós-graduação 
a distância com os cursos de graduação e pós-graduação presencial; 
 
XIV. Colaborar na organização de guias acadêmicos de cursos de graduação e pós-
graduação a distância que lhe forem conferidas pela Diretoria Geral, Diretoria 
Administrativa, Coordenadoria Acadêmica, e Coordenadoria de Pós-graduação; 
 
XV. Acompanhar o desempenho acadêmico dos alunos dos cursos; 
 
XVI. Estimular grupos de estudos, extensão, iniciação científica e parcerias 
envolvendo relações internacionais na educação a distância; e 
 
XVII. Executar outras atribuições que lhe forem conferidas pela Diretoria Geral e 
Diretoria Administrativa. 
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A equipe de Produção de Materiais, tem por objetivo o planejamento, o 
desenvolvimento e a publicação do material didático-pedagógico impresso e para o 
ambiente web, subsidiando os projetos de Educação a Distância (EaD) quanto a 
transposição didática de conteúdo para as linguagens da educação a distância, com 
o desenvolvimento e aplicação de sistemas para web, suporte técnico e criações 
gráficas e audiovisuais. 
 
A equipe de Gestão de Processos é orientada pela Coordenadoria do NEaD e é 
responsável pela organização logística dos processos que envolvem planejamento e 
condições de oferta de cursos e programas de EaD, bem como implementação e 
funcionamento dos sistemas, processo seletivo, matrícula, alocação de turmas, 
registro acadêmico, integração entre o sistema acadêmico e o sistema de gestão de 
EaD, orientação e atendimento aos polos, certificação. 

 
A equipe de Supervisão de Polos se constitui em uma instância de supervisão e 
acompanhamento dos processos administrativos e acadêmicos dos polos de apoio 
presencial. 
 
Compete a Coordenadoria do Núcleo de Educação a Distância exercer atos de 
expedientes nos limites de sua competência e os que lhe forem designados pela 
Diretoria Geral ou Coordenadoria Acadêmica. 
 
A Equipe Multidisciplinar da Faculdade INSTED tem regulamento próprio aprovado 
pelo CONSUP, que disciplina sua organização, funcionamento e atribuições, 
conforme previsto no PDI - Plano de Desenvolvimento Institucional e nos Projetos 
Pedagógicos dos Cursos, vinculados à Coordenadoria Acadêmica, conforme 
determina o Instrumento de Avaliação de Curso de Graduação - Presencial e a 
Distância - Credenciamento, estabelecido pelo Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP, órgão subordinado ao Ministério da 
Educação - MEC. 
 
A Equipe Multidisciplinar da Faculdade INSTED é responsável pela concepção, 
produção e disseminação de tecnologias, metodologias e os recursos educacionais 
para a educação a distância e terá previsão de plano de ação documentado e 
implementado e processos de trabalho formalizados. 

 
As atribuições e normas que regem as equipes e especificidades dos cursos da 
educação a distância, observadas a legislação e normas aplicáveis, são normatizados 
por regulamento própria aprovado pelo CONSUP. 

 
d. Coordenação de Curso  

 
A Coordenação do Curso é um órgão executivo, subordinado as Diretorias e 
Coordenadorias da Faculdade INSTED, e integrada pelo Colegiado de Curso, NDE e 
pelo Coordenador de Curso.  
 
O Coordenador de Curso é designado pelo Diretor Geral, com titulação adequada às 
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suas funções, com mandato por tempo indeterminado. 
 
São atribuições do Coordenador de Curso:  
 
I.  Superintender todas as atividades da Coordenadoria, representando-a junto às 
autoridades e órgãos do INSTED e da comunidade; 
 
II.  Convocar e presidir as reuniões do Colegiado de Curso e do NDE - Núcleo Docente 
Estruturante; 
 
III. Acompanhar, em relação ao curso que coordena, conforme exigências do 
CNE/MEC e diretrizes emanadas das Diretorias do INSTED, os processos de:  a) 
autoavaliação do curso; b) reconhecimento e renovação de reconhecimento; e c) 
Exame Nacional de Desempenho do Estudante (ENADE).  
IV. O coordenador do curso deve assumir as atribuições de sua competência, quando 
do recredenciamento da Instituição, autorização, reconhecimento e renovação de 
reconhecimento do curso. 
 
V. Coordenar a elaboração e atualização do Projeto Pedagógico do Curso, juntamente 
com o NDE - Núcleo Docente Estruturante e Colegiado de Curso, a partir das diretrizes 
curriculares, acompanhando a implantação da infraestrutura necessária à sua 
execução, observando os padrões de qualidade fixados pelo MEC e pelo INSTED.  
 
VI. Propor ou encaminhar proposta, na forma deste Regimento Interno, para a criação 
de cursos e o desenvolvimento de projetos de iniciação científica, programas de 
extensão ou eventos extracurriculares, culturais ou desportivos do seu curso; 
 
VII. Coordenar o planejamento e controlar as atividades de ensino, de iniciação 
científica, de extensão e demais atividades complementares previstas no Projeto 
Pedagógico do Curso, assegurando a sua integração e articulação vertical e 
horizontal.  
 
VIII. Articular-se com o mercado de trabalho, para manter a constante adequação do 
curso às necessidades e exigências econômicas, políticas e sociais, e contribuir com 
a captação de candidatos para o processo seletivo do seu curso. 
 
IX. Cumprir e fazer cumprir o Calendário Acadêmico, Regimento Interno, 
Regulamentos e as demais normas institucionais do INSTED. 
 
X. Acompanhar a execução das atividades programadas, bem como o desempenho e 
a assiduidade dos professores e alunos,  sob sua supervisão; 
 
XI.  Sugerir a contratação ou dispensa do pessoal docente  e monitores; 
 
XII.  Encaminhar, ao setor responsável pelo controle acadêmico, de acordo com o 
calendário acadêmico, os relatórios e informações sobre avaliações e frequência de 
alunos; 
 
XIII.  Delegar competência, sem prejuízo de sua responsabilidade; e 
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XIV.  Exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei e neste Regimento 
Interno. 
 
A Faculdade INSTED admitirá, sem vínculo empregatício, estudantes dos cursos de 
graduação nas funções de Monitor de Ensino, tendo como finalidade a formação de 
futuros professores, e apoio aos acadêmicos nas atividades de ensino. 
 
A Monitoria de Ensino possui regulamento próprio aprovado pelo CONSUP. 
A Coordenadoria Acadêmica aprovou no CONSUP o regulamento do Núcleo de 
Acompanhamento ao Egresso (NAE) da Faculdade INSTED. 
 
Egresso é o aluno que concluiu um curso de graduação ou pós-graduação na 
Faculdade INSTED, excluídos os alunos que se transferiram para outras instituições 
ou que evadiram.  

 

4.3.3. Órgãos de Apoio Didático-Pedagógicos 

 

Seguem composição e atribuições dos órgãos de apoio didático-pedagógicos: 

 

a. Secretaria Acadêmica 

 

A SECAC - Secretaria Acadêmica é um Órgão Suplementar da Faculdade INSTED, 

ao qual compete organizar, controlar e supervisionar todas as atividades relativas ao 

controle acadêmico, comunicação e arquivo.  

A SECAC será dirigida por um Secretário Acadêmico designado pela Direção Geral.  

A SECAC rege-se por regulamento próprio, que foi aprovado pelo CONSUP.  

 

b. Tesouraria 

 

A Tesouraria compete: 

▪ Arrecadar e guardar sob sua responsabilidade, todos os valores em 

moeda ou em títulos, da Faculdade INSTED; 

▪ Organizar o arquivo da receita e despesa da Faculdade INSTED e 

conferir recibos e pagamentos; 

▪ Exercer as demais funções que lhes forem atribuídas pelo Diretor. 

As atribuições da Tesouraria poderão ser exercidas por órgãos próprios da 

mantenedora. 
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O Tesoureiro e o pessoal auxiliar da Tesouraria serão contratados pela mantenedora. 

 

c. Biblioteca 

 

A Biblioteca da Faculdade INSTED, é um Órgão Suplementar da Faculdade INSTED, 

e como fonte de informações bibliográficas, é dotada de acervo permanentemente 

atualizado, para atender as necessidades de consulta, pesquisa e leitura dos 

professores e alunos de todos os cursos da instituição.  

A Biblioteca é dirigida por um profissional habilitado em Biblioteconomia, designado e 

empossado pelo Diretor Geral;  

A organização e funcionamento da Biblioteca são normatizados em regulamento 

próprio, aprovado pelo CONSUP.  

 

d. Zeladoria 

 

A Zeladoria compete os serviços de limpeza e conservação das instalações da 

Faculdade INSTED.  

O pessoal afeto à Zeladoria será contratado pela mantenedora, podendo haver a 

contratação de empresa especializada na prestação desses serviços. 

  

e. Núcleo de Educação à Distância - NEaD 

 

O Núcleo de Educação à Distância – NEaD é um setor da Faculdade INSTED, 

responsável pela organização, planejamento, implementação, acompanhamento, 

avaliação e demais ações relativas ao ensino à distância. A Equipe Multidisciplinar 

está vinvulada ao NEaD, que é composto pelos professors designados em ata da 

Direção da Faculdade INSTED. 

- Atribuições do NEaD 

As atribuições do NEaD, como órgão gestor das atividades de Educação à Distância 

na Faculdade INSTED são: 

- Estar atualizado em relação às diretrizes de regulação decorrentes dos órgãos 

governamentais no que se refere à Educação à Distância. 

- Desenvolver políticas institucionais, ações e metas relativas a Educação à Distância, 
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para inseri-las no PDI.  

- Definir a política institucional de contratação de professores e tutores para os cursos 

em EaD. 

- Emitir orientações acadêmicas, regulamentares e pedagógicas que viabilizam o 

funcionamento dos cursos. 

- Organizar, junto com os coordenadores dos cursos os respectivos Projetos 

Pedagógicos, atendendo a legislações internas e externas. 

- Planejar e executar a capacitação de docentes para as diversas atividades da 

Educação à Distância. 

- Selecionar os professores e os tutores dos cursos em EaD. 

- Planejar e organizar a capacitação dos tutores, bem como acompanhar seu 

desempenho junto aos estudantes matriculados nos cursos. 

- Planejar e organizar, em conjunto com os coordenadores dos cursos, a oferta de 

disciplinas e demais atividades de cada semestre letivo. 

- Definir e aprovar no Conselho Superior da IES o modelo de avaliação da 

aprendizagem e socializar as informações entre docentes e estudantes. 

- Organizar, sempre que necessário a capacitação do corpo docente para a produção 

de material didático e objetos de aprendizagem. 

- Analisar e aprovar os matérias didáticos que serão disponibilizados aos estudantes. 

- Orientar a equipe de TI, no que se refere a organizar do ambiente AVA e a 

disponibilização dos materiais e objetos de aprendizagem. 

- Capacitar os tutores para monitorar os ambientes virtuais a fim de detectar possíveis 

melhorias e potencialidades do uso das plataformas.  

 

- Tutoria dos Cursos EaD 

 

A interação entre as pessoas envolvidas na EaD, estudante, professor temático e tutor 

é fundamental para tornar a aprendizagem efetiva e e significativa. Mesmo contando 

com a mediação de recursos de tecnologia, nos cursos EaD, é necessária a interação 

dos estudantes com tutores ou professores, de forma presencial ou virtual. 

Diversas são as formas de se fazer a interação tutor-estudante na EaD. Pode ser em 

grupo, para todos os integrantes da turma ou individual, para cada estudante.  

No modelo de EaD da Faculdade INSTED, em alguns momentos a interação será feita 
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de forma coletiva, dirigida a todos os estudantes, nas atividades presenciais e nas 

videoaulas, com a participação de tutores presenciais e de professores. Mas haverá 

também a interação individualizada, com a participação dos tutores ou professores 

tutores online, em atendimento ao ritmo próprio dos estudantes e viabilizando a 

aprendizagem.  

As atividades de tutoria contemplam o atendimento às demandas didático-

pedagógicas da estrutura curricular e se formalizam através da contratação de tutores 

com formação aderente ao conteúdo das disciplinas e portadores das competências 

necessárias para fazer a mediação pedagógica junto aos discentes e com domínio 

dos recursos de tecnologia e do AVA adotado, de modo a serem capazes de orientar 

os estudantes no uso da ferramenta. 

Sendo o papel do tutor o de promover a interação com os estudantes matriculados 

nos cursos, importa destacar as competências e habilidades necessárias para a bia 

execução da tutoria.  

 

- Competências dos Tutores - Professores Tutores 

 

No que se refere às competências destacam-se: 

- Competência tecnológica: que significa o domínio dos conhecimentos e habilidades 

técnicas necessárias para utilizar e saber orientar o ambiente virtual de aprendizagem 

utilizado pela IES.  

-  Competências sociais: que significa ser capaz de criar e manter o interesse dos 

estudantes pelo tema, motivando-os a enfrentar as dificuldades que surgem. 

Demonstrar interesse pelas demandas apresentadas pela turma, respondendo com 

presteza seus questionamentos e dúvidas. 

- Competências técnicas: que significa ter domínio sobre o conteúdo da disciplina, 

sendo capaz de esclarecer dúvidas referentes ao tema abordado pelo professor e 

orientando sobre as melhores estratégias para estudar e apreender o conhecimento.  

 

- Atribuições dos Tutores - Professores Tutores 

 

As ações do tutor ou professor tutor na orientação e acompanhamento da 

aprendizagem, são múltiplas, destacam-se as seguintes:  
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- Informar o estudante sobre os diversos aspectos que compõem o sistema EaD 

adotado na Faculdade INSTED, possibilitando a integração e a identificação do 

estudante com o mesmo;  

- Motivar e estimular o estudante, em torno dos objetivos traçados, desenvolvendo um 

sentimento de protagonismo e autonomia, facilitando a permanência do estudante no 

curso; 

- Familiarizar o estudante com a metodologia, as ferramentas e os materiais 

disponibilizados para o estudo;  

- Informar aos estudantes, os objetivos e conteúdo do curso ou da disciplina, 

destacando a relevância dos mesmos;  

- Disponibilizar os Planos de Ensino/Aprendizagem em local acessível aos estudantes; 

- Acompanhar e controlar a participação dos estudantes, mediante monitoramento no 

ambiente virtual de ensino-aprendizagem, identificando desistências e dificuldades 

dos estudantes;  

- Conhecer e saber operacionalizar o ambiente virtual de ensino e aprendizagem; 

- Tirar dúvidas em relação a EaD, nos aspectos de legislação, funcionamento e demais 

informações relacionadas ao curso em questão; 

- Orientar os estudantes até obterem domínio do ambiente AVA; 

- Responder as perguntas dos estudantes sobre conteúdo de aprendizagem, sobre 

funcionamento do AVA, entre outras;  

- Fazer comentários completos e construtivos, mas de forma agradável, sobre o 

desempenho dos estudantes nas atividades realizadas;   

- Encorajar os estudantes diante de dificuldades de aprendizagem ou de familiarização 

com os recursos de tecnologia empregados;  

- Tirar as dúvidas e esclarecer pontos que não foram entendidos do conteúdo em 

estudo; 

- Ajudar o estudante a alcançar os seus objetivos e metas, dialogando com ele;  

- Mostrar-se interessado pelos questionamento e dificuldades dos estudantes, 

respondendo prontamente e de forma amigável; 

- Escrever as correções de conteúdo e demais orientações, de forma legível e com 

detalhamento adequado; 

- Perceber as falhas no sistema, tanto no campo tecnológico, quanto no de gestão e 

de tutoria e comunicar aos dirigentes; 
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- Participar de atividades de formação e de estudos sobre EaD, visando atualização e 

aperfeiçoamento pessoal constante; 

- Sugerir melhorias no sistema de EaD, pela observação de falhas ou por críticas feitas 

pelos estudantes;  

- Perceber antecipadamente possíveis dificuldades e problemas de aprendizagem que 

poderão surgir, possibilitando a busca de soluções;  

- Conhecer os estudantes, entendendo as diferenças individuais como condicionantes 

do ritmo de aprendizagem;  

 - Auxiliar os estudantes na realização das atividades, indicando fontes de pesquisa e 

estratégias de estudo e aprendizagem;  

- Incentivar o uso de bibliotecas física e virtual, a localização de material de apoio, 

estimulando a pesquisa, e outras formas de trabalho intelectual;  

- Manter as atividades burocráticas em dia, como correção de provas, devolutivas de 

atividades de aprendizagem, entre outras;  

- Oferecer vias de contato entre estudante e instituição, animando e orientando o 

estudante nas possíveis dificuldades;  

- Manter contatos com professores, com equipe multidisciplinar, com o NEaD e demais 

envolvidos com o processo de EaD da Faculdade INSTED;  

- Reforçar os materiais de estudo, indicando aos estudantes recursos e materiais 

complementares que preencham possíveis lacunas dos já disponibilizados; 

- Comunicar-se pessoalmente com o estudante, sempre que necessário visando 

fortalecer relação de compreensão, evitando desistências por falta de apoio;  

- Estimular a interação entre os estudantes, favorecendo a comunicação entre os 

mesmos, sugerindo a organização de círculos de estudo. 

O Projeto de Educação à Distância da Faculdade INSTED prevê ainda a formação 

permanente e continuada dos tutores, de modo a que adquiram sempre mais 

qualificação para melhor exercer a mediação do conhecimento junto aos estudantes.  

No programa de autoavaliação institucional da IES está contemplada a avaliação e o 

acompanhamento permanente das atividades desenvolvidas no cursos em EaD, com 

o objetivo de identificar problemas e dificuldades dos estudantes no seu processo de 

aprendizagem, mas também buscando identificar a qualidade das atividades de 

tutoria, fundamentando com estas informações as ações e medidas institucionais de 

melhoria.  
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- Equipes e Profissionais envolvidos com EaD 

 

Na Faculdade INSTED diversas equipes se envolverão com as atividades 

relacionadas com os cursos na modalidade EaD, desempenhando funções 

específicas de acordo com o cargo que ocupam, conforme descrito a seguir: 

Dirigentes da Faculdade INSTED – cujas competências envolvem as definições 

políticas de expansão da EaD, no que se refere a implantação de polos e novos cursos 

e ao modelo pedagógico a ser adotado na IES. 

Equipe Multidisciplinar – com as atribuições consultivas de acompanhar as atividades 

de implementação dos cursos em EaD, do ponto de vista acadêmico. 

Colegiado do Curso – com atribuições regimentais específicas extensivas também aos 

cursos na modalidade EaD, de natureza deliberativa, para fins de ensino, iniciação 

científica e extensão. 

Núcleo Docente Estruturante – com funções, igualmente definidas em legislação e em 

regimento, atendendo aos cursos presenciais e também os em EaD. 

Coordenador de Curso – cujas funções são de coordenar, acompanhar e avaliar as 

atividades acadêmicas do curso, entre outras funções a ele atribuídas pelo regimento 

institucional. 

Professor conteudista – tem a atribuição de elaborar e disponibilizar os conteúdos dos 

módulos/disciplinas desenvolvidos a cada semestre, seguindo calendário definido 

pela IES. Também é função do professor conteudista adequar os matérias didáticos 

desenvolvidos os recursos tecnológicos disponíveis na instituição, de forma a que os 

estudantes possam acessá-los. 

Tutor Presencial e a Distância – cuja função maior é de fazer a mediação dos 

conteúdos entre o professor e os estudantes, dentre outras definidas pela IES. 

Outros colaboradoras da IES – existem outros colaboradores da IES que se 

envolverão com atividades da EaD. Deste estes destacam-se: tesouraria, biblioteca, 

secretaria acadêmica, responsáveis pelos laboratórios, dentre outros. 

 

f. Setor de Regulação e Avaliação Institucional 
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O Setor de Regulação e Avaliação Institucional, é um Órgão Suplementar da 

Faculdade INSTED, e o Procurador Institucional será o responsável pelas respectivas 

informações no cadastro e-MEC e nos processos regulatórios correspondentes, bem 

como pelos elementos de avaliação, incluídas as informações necessárias à 

realização do ENADE.  

São atribuições do Procurador Institucional:  

I. Orientar a SECAC - Secretaria Acadêmica na coleta e preenchimento do 

Questionário Eletrônico do Censo da Educação Superior;  

II. Prestar as respectivas informações no cadastro e-MEC acerca dos processos 

regulatórios correspondentes, bem como pelos elementos de avaliação;  

III. Orientar os coordenadores de curso na inscrição dos alunos, incluídas as 

informações necessárias à realização do ENADE - Exame Nacional de Desempenho 

dos Estudantes; e 

IV. Acompanhar a Comissão Própria de Avaliação – CPA, no processo de avaliação 

interna e avaliação externa,da Faculdade INSTED. 

 

g. Núcleo de Apoio Psicopedagógico 

 

O NAP - Núcleo de Apoio Psicopedagógico da Faculdade INSTED, é um Órgão 

Suplementar, que possui os seguintes objetivos:  

I. Apoiar o processo de aprendizagem dos estudantes, zelando pelas condições de 

ensino e de vivência institucional;  

II. Encaminhar para assistência psicológica e/ou pedagógica os Discentes que 

necessitarem deste apoio;  

III. Assegurar a acessibilidade atitudinal e educacional, bem como o atendimento aos 

estudantes portadores de necessidade educacional especial;  

IV. Garantir aos estudantes o acesso ao conjunto de informações acadêmicas e 

administrativas;  

V. Prover o acolhimento, atendimento e encaminhamento das necessidades 

educacionais especiais relacionadas aos processos de ensino-aprendizagem, 

inclusive orientando o encaminhamento ao sistema de saúde para obtenção do 

diagnóstico médico necessário;  

VI. Propor à Diretoria Geral, Diretoria Administrativa, e aos Coordenadores de Curso, 
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quando necessário e pertinente, a adoção de medidas de adaptação curricular e 

flexibilização do sistema de avaliação do processo de ensino-aprendizagem para 

assegurar a efetiva inclusão dos estudantes portadores de necessidades 

educacionais especiais; e 

A organização e funcionamento do NAP é normatizada em regulamento próprio, 

aprovado pelo CONSUP.  

 

4.3.4. Autonomia da IES em relação à Mantenedora 

 

O ISES - Instituto Sulmatogrossense de Ensino Superior é responsável perante as 

autoridades públicas e o público em geral, pela instituição de ensino superior  Mantida, 

da Faculdade INSTED, incumbindo-se de tomar as medidas necessárias ao seu bom 

funcionamento, respeitando os limites da lei e do Regimento Interno, a liberdade 

acadêmica dos corpos docente e discente e a autoridade própria de seus órgãos 

deliberativos e executivos. 

Compete principalmente à Mantenedora promover adequadas condições de 

funcionamento das atividades da Faculdade INSTED, colocando-lhes à disposição os 

bens móveis e imóveis necessários, de seu patrimônio ou de terceiros a ela cedidos, 

e assegurando-lhe os suficientes fatores humanos e recursos financeiros de custeio. 

À Mantenedora reserva-se a administração orçamentária e financeira, contábil e 

patrimonial da Faculdade INSTED, podendo delegá-la no todo ou em parte ao Diretor, 

assim como a oferta dos serviços gerais de apoio à Faculdade.  

Dependem de aprovação da Mantenedora: o orçamento anual da Faculdade INSTED; 

a assinatura de convênios, contratos, protocolos ou acordos; as decisões dos órgãos 

colegiados que importem em alteração de despesa ou de receita; a admissão, 

promoção, premiação, punição ou dispensa dos recursos humanos colocados à 

disposição da Faculdade INSTED; a criação ou extinção de cursos e o aumento, 

redistribuição ou redução de suas vagas iniciais; e a transferência de Mantença. 

Compete ainda à Mantenedora designar, na forma do Regimento Interno, o Diretor 

Geral, competindo-lhe, ainda, a contratação do pessoal docente e técnico-

administrativo da Faculdade INSTED . 

 

4.3.5. Relações e Parcerias com a Comunidade, Instituições e Empresas 
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A Faculdade INSTED   tem também uma função social no meio em que vai atuar. Seus 

corpos funcionais, sua estrutura organizacional e seu instrumental tecnológico serão 

postos à disposição das comunidades da sua área geo-educacional, com vistas à 

prática da cidadania, ao progresso sócio-econômico-cultural e ao aperfeiçoamento de 

órgãos e entidades públicas e privadas. Será esse o exercício pleno do papel de 

educar, de formar quadros de recursos humanos e de ser agente promotor de 

mudanças e de progresso. 

A Faculdade  INSTED   conhece a comunidade envolvente, cujos dados e indicadores 

sociais habilitam os professores e estudantes a trabalharem em programas 

extensionistas e de serviços. A instituição estabelece mecanismos de colaboração 

permanente, principalmente com o setor institucional/empresarial para intercâmbio de 

experiências e transferência de conhecimentos. 

A celebração de parcerias com empresas públicas e privadas assumirá relevância 

nessa missão de formar profissionais capacitados a operar de acordo com as 

peculiaridades e necessidades regionais. As parcerias da Faculdade INSTED   são 

estabelecidas com base em termos de cooperação técnica, científica, educacional e 

caracterizam a intenção de realizações de interesses comuns. Essas parcerias estão 

em contínuo andamento, inclusive com vistas a assegurar oportunidades de estágio 

para os estudantes dos cursos que ministra. 

Para cada conjunto de ações ou projetos negociado estabelece um termo aditivo 

contendo a identificação do objeto a ser executado, as metas e objetivos a serem 

atingidos e as etapas ou fases de execução. Os recursos financeiros envolvidos com 

os correspondentes cronogramas de desembolso ficaram à responsabilidade das 

partes nas realizações, bem como outros detalhes pertinentes. 

A coordenação e o controle das atividades são realizados por meio de encontros 

periódicos, quando são analisados os relatórios de conclusão de cada etapa, com os 

dados que permitam avaliar o alcance dos objetivos estabelecidos. 

As entidades de classe da região participam dos eventos culturais, seminários e 

encontros de estudos realizados pela Faculdade INSTED, por meio de 

representantes, como forma de conhecimento recíproco e ajuda mútua para superar 

os desafios postos pelas diferenças qualitativas de nível de vida e de modernização 

das estruturas sócio-econômicas regionais. 
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A Diretoria Geral da Faculdade INSTED  , órgão responsável pelas parcerias, ou 

funcionário designado para essa finalidade, faz semestralmente reunião com a 

presença de representantes estudantis para avaliar os resultados das cooperações e 

as parcerias com as comunidades envolventes, os convênios celebrados com 

empresas, entidades e órgãos públicos e privados, verificando se tais resultados se 

afeiçoam aos objetivos institucionais e ao perfil profissiográfico pretendido. 

A Quadro 30 apresenta a lista atualizada dos convênios da Faculdade INSTED. 

 

Quadro 30  Convênios da Faculdade INSTED 2022-2026 

 

Convênios  da Faculdade INSTED 

ACP - Sindicato Campo-Grandense dos Profissionais da Educação Pública  

Águas Guariroba 

Amansul 

Ana Paula Iung De Lima Epp 

Ana - Associação dos Novos Advogados 

Assembleia Legislativa Do Estado De Mato Grosso Do Sul 

Associação Comercial E Industrial De Campo Grande 

Associação Dos Delegados De Polícia Do Estado De Ms- Adepol/ Ms 

Associação Dos Magistrados Da Justiça Do Trabalho AMATRA 

Associação Luso Brasileira De Campo Grande  

Atacadão 

Atual Assessoria De Cobranças  

AZ Informática Ltda 

Base Área 

Brasil Administração De Programa Educacional Ltda 

Btcc Calcenter 

Caixa De Assistência Dos Servidores Do Estado De Mato Grosso Do Sul – 

Cassems 

Câmara Municipal De Campo Grande  

Camelódromo 

Cartão De Todos 
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CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

Centro De Integração Empresa- Escola  

Colégio Harmonia 

CMEIS - Centro Municipal de Educação Infantil 

Comando Geral Polícia 

Conselho Regional De Corretores De Imóveis  

Cooperativa De Crédito, Poupança E Investimento De Campo Grande E 

Região 

Corpo De Bombeiros 

Correios 

Cruz Vermelha Brasileira - Filial Mato Grosso Do Sul 

Defensoria Pública 

DigithoBrasil Soluções em Software Ltda 

DIGIX 

Educar Projetos Educacionais Ltda 

Eleva Educação 

Empresa Uber 

Empresa Urban+ 

Energisa 

Ernesto Borges Advogados 

Escola Legislativa 

Estacionamento 26 De Agosto 

Exército Brasileiro 

Fábio Leandro Advogados Associados 

Famasul 

Feira Central 

Fidelidade El Kadri 

Fidelidade El Kadri Cartão De Descontos Ltda 

Fundação De Crédito Educativo 

Fundação Escola De Governo De Mato Grosso Do Sul 

GEOI2 Tecnologia da Informática 
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Grupo Pereira 

Guarda Metropolitana 

Havan 

Hospital Regional 

Instituto Presbiteriano Mackenzie 

J3h Educacional Ltda Epp 

JUCEMS - Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul 

Laboratório Sabin de Análises Clínicas 

Ledbox Locações E Publicidades - Ltda Me 

Miltec Soluções em Tecnologia da Informática 

MS Gás 

Nippon Administradora De Serviços Ltda 

Ordem Dos Advogados Do Brasil/ Seccional De Mato Grosso Do Sul  

Pátio Central  

Perkal 

Portes Marinho Advogados Associados S/S Ltda Epp 

PRF 

Procon 

Projeto Levanta Juventude 

Proncor Unidade Intensiva Cardiorrespiratória S/S 

PSG Tecnologia Aplicada Ltda 

Quero Educação Serviços De Internet Ltda - Me 

SEAKA - Casa de Caminho Andre Luiz (internacionalização - Angola) 

SAS - Secretaria de Assistência Social 

SDB Comercio De Alimentos Ltda 

Secretaria De Estado De Direitos Humanos, Assistência Social E Trabalho  

Secretaria Municipal De Gestão 

SED - Secretaria de Educação de MS 

SEDEP - Serviço de Entrega de Despachos de Publicações 

Serviço Social Do Comercio - Sesc - Administração Regional No Estado Do 

Mato Grosso Do Sul  
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SESC - Serviço Social do Comércio 

Shopping Bosque dos ipês 

Shopping Estação 

Shopping Norte Sul 

Sicredi 

Sindicato dos Servidores Ministério Publico 

Sindicato dos Assistentes Sociais 

Sindicato Campo-Grandense Dos Profissionais Da Educação Pública  

Sindicato Dos Bancários De Campo Grande MS e Região 

Sindicato Dos Bancários MS 

Sindicato Dos Empregados Em Estabelecimentos Bancários De Campo 

Grande MS e Região  

Sindicato Dos Estabelecimentos De Ensino De Mato Grosso Do Sul  

Sindicato Dos Policiais Civis Do Estado De Mato Grosso Do Sul 

Sindicato Dos Profissionais Da Educação Pública 

Sindicato Dos Servidores Do Poder Judiciário Federal e Ministério Publico Da 

União Em Mato Grosso Do Sul 

SINDJUFE / MS - Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Federal de MS 

SINPOL / MS - Sindicato dos Policiais Civis do MS 

SMARTFIT 

TJ  MS - Tribunal de Justiça 

Tribunal De Contas Do Estado Mato Grosso Do Sul  

Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul 

Tribunal Regional Eleitoral De Mato Grosso Do Sul  

TV On 

Universidad de Buenos Aires (internacionalização Argentina) 

Universidad Tecnológica de Chile INACAP (internacionalização Chile) 

Unimed Campo Grande/ MS Cooperativa De Trabalho Médico 

Uniodonto - Planos Odontológicos 

 Referência: Diretoria Administrativa julho 2022 

 

4.4. SISTEMA DE REGISTRO ACADÊMICO 
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A organização do controle acadêmico segue as normas estabelecidas pela Faculdade 

INSTED, sendo que todo sistema de matrícula, trancamento, frequência, notas, 

aprovação e reprovação, bem como os demais procedimentos de secretaria contam 

com pessoal qualificado e com um sistema de informação apropriado. 

O sistema de controle acadêmico prima pela organização das informações referentes 

ao conteúdo curricular oferecido aos estudantes, bem como a sistematização dos 

dados referentes ao horário e cronograma de atividades, incluindo a elaboração de 

toda a documentação pertinente à vida acadêmica, tendo presente à legislação 

educacional em vigor. 

A instituição adota o regime semestral de matrícula. A cada semestre o estudante 

renova sua matrícula no seu curso, conforme horário de aulas preparado para aquele 

semestre. Durante o semestre, sempre que interessar, o estudante poderá solicitar 

e/ou consultar pela intranet o histórico escolar contendo resultados das disciplinas 

cursadas em semestres anteriores. 

A documentação de estudantes e os registros acadêmicos são administrados pela 

Secretaria Acadêmica da Instituição. Os documentos e as informações são fornecidos 

continuamente pela referida Secretaria e/ou buscados pelo próprio estudante pela 

intranet, atendendo solicitação de toda comunidade acadêmica. Os requerimentos de 

solicitação desses documentos são protocolados na própria Secretaria Acadêmica. 

 

{...} 

 

5. INFRAESTRUTURA 

             

A Infraestrutura da Faculdade INSTED, detalhada abaixo, é abrangida pelos 

ambientes físicos; biblioteca; laboratórios; recursos tecnológicos e audiovisuais; 

acessibilidade à pessoa com deficiência; e estratégias e meios de comunicação. 

 

5.1. INSTALAÇÕES FÍSICAS GERAIS 

 

As instalações físicas da Faculdade INSTED estão localizadas na Rua Vinte e Seis 

de Agosto, 63 – Centro – Campo Grande – MS, CEP 79002-081. 
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O terreno da sede da Faculdade INSTED é regular, com o total de 9.876,03 m2 e 

11.998,84 m2 de área construída, tem a entrada principal na Rua Vinte e Seis de 

Agosto, possui uma entrada alternativa pela Avenida Fernando Corrêa da Costa. 

Possui rede de energia elétrica, iluminação pública, guias e sarjetas, rede de água 

tratada, rede telefônica, rede de esgoto, coleta de lixo, fácil acesso, sendo servido por 

linhas de ônibus. A região é dotada de vias pavimentadas, estacionamentos próprios 

e em regime de concessão. 

As vias de acesso são asfaltadas e contam com lombadas eletrônicas e redutores de 

velocidade. 

Sua escritura pública de compra e venda foi lavrada pelo Cartório do 4.º Ofício desta 

Comarca e registrada no Cartório de Registro de Imóveis do 1.º Ofício Oscar Salazar 

de Moura. 

Estrutura-se em quatro pavimentos em alvenaria com dimensões respectivas de: 

subsolo, 1.123,75m2 ; térreo de 2.224,94m2 ; primeiro pavimento, 2.752,40m2 ; 

segundo pavimento, 2.203,49m2 ; terceiro pavimento, 2.226,63m2 ; quarto pavimento 

1.271,92m2 .Consta ainda a área destinada a arquivo com 132,29m2 e a área da casa 

de máquinas e caixa d’água de 63,40m2 . 

Os blocos possuem: piso cerâmico, paredes de alvenaria convencional, rebocadas e 

pintadas com látex, teto de laje pré-moldada, instalação elétrica embutida em 

eletrodutos de PVC, com condutores de cobre isolados com PVC, alimentação 

trifásica a quatro fios, proteção com disjuntores termomagnéticos e divisão em 

circuitos setoriais, instalações hidrossanitárias com pisos cerâmicos e paredes 

revestidas em azulejo até meia parede, esquadrias metálicas, do tipo corrediça, 

pintadas com tinta esmalte e cobertura de policarbonato, fibrocimento, com forro em 

gesso e isopor. 

O imóvel é locado pela mantenedora da Faculdade INSTED e possui um contrato de 

locação pelo prazo mínimo de 15 (quinze) anos. 

Todas as dependências estão adequadas ao atendimento e desenvolvimento das 

atividades e programas curriculares dos dois primeiros anos de funcionamento da 

instituição. 

As especificações de serventias obedecem aos padrões arquitetônicos 

recomendados quanto à ventilação, iluminação, comodidade, dimensão, acústica e 

destinação específical, além das condições de acessibilidade arquitetônica. 
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As salas de aula, laboratórios, biblioteca e outras dependências são de uso privativo 

dos corpos docente, discente e técnico-administrativo, permitido o acesso de pessoas 

estranhas quando da realização de eventos, encontros culturais, seminários ou em 

casos de expressa autorização da Direção. 

A Infraestrutura física está à disposição dos estudantes para atividades extraclasse, 

desde que pertinentes aos cursos ofertados e dentro dos horários devidamente 

reservados. As salas de aula estão aparelhadas para turmas de até cinquenta 

estudantes, para possibilitar melhor desempenho docente e discente. 

A Faculdade INSTED  primará pelo asseio e limpeza mantendo as áreas livres varridas 

e sem lixo, pisos lavados, sem sujeira e móveis sem poeira. Os depósitos de lixo são 

colocados em lugares estratégicos, como próximos às salas de aula, na biblioteca, 

nas salas de estudo etc. 

As instalações sanitárias gozam de perfeitas condições de limpeza com pisos, 

paredes e aparelhos lavados e desinfetados. Para isso a instituição mantem pessoal 

adequado e material de limpeza disponível. 

Dispõe ainda de instalações apropriadas para o processo de ensino-aprendizagem 

disponibilizando recursos audiovisuais e equipamentos específicos, para cada curso. 

Os locais de trabalho para os docentes estão adequados às necessidades didático-

pedagógicas atuais, tanto em termos de espaço, quanto em recursos técnicos, 

mobiliários e equipamentos. 

As instalações possuem nível de informatização adequado, com as dependências 

administrativas e acadêmicas servidas de equipamentos atualizados. O corpo docente 

tem livre acesso às informações de Secretaria Acadêmica, Biblioteca e Internet. 

As plantas das instalações encontram-se na Instituição, à disposição das autoridades 

educacionais, as quais comprovam a existência dos ambientes a seguir detalhados: 

 

Infraestrutura da Faculdade INSTED 

 

1. Sede: Rua Vinte e Seis de agosto, n. 63, centro 

 

Descrição Quantidade M² 

Área para práticas poliesportivas (piscina, quadra de esportes, 
vestiários) 

1 2.760 m² 
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Teatro - 400 cadeiras estofadas, hall de entrada, , iluminação 
básica com 06 canhões de led para palco, mesa de som com 
16 canais, microfones (com e sem fio) e pedestal, púlpito, 
espaço climatizado, bandeiras (país, estado e município), 
equipamentos para projeção e multimídia, data show, mesa 
para composição de autoridades com 8 lugares, 1 camarim, 
internet, 5 aparelhos de ar condicionado de 60.000 btus, 
entrada independente para palestrantes (coxia), localização 
central. 

1 390m² 

Anfiteatro – 86 cadeiras estofadas, mesa de som com 16 
canais, 1 quadro branco, 1 data show, 1 armário  

12 95 m² 

Banheiros – sanitários, lavatórios. 12 25 m² 
(cada) 

Banheiros para PNE – sanitários e loucas adaptadas para PNE 
com barras de segurança 

3 4 m² 
(cada) 

Biblioteca – 6 salas de estudo em grupo, 10 espaços para 
estudo individual, 12 computadores ligados em rede, mesas de 
estudo com cadeiras, espaço para o acervo, com estantes, 
mesa da Bibliotecária com armário, computador para a 
Bibliotecária, impressora, leitor ótico para empréstimos com 
impressora; livros, revistas, dvds etc. 

1 653m² 

Coordenação – 12 mesas com divisórias, 12 cadeiras, 02 
armários, 01 aparador, 01 TV de 48”, 12 computadores ligados 
em rede, 01 máquina de café, frigobar, 1 quadro branco, 1 ar 
condicionado de 48.000 btus  

1 32m² 

Direção – 2 mesas, 7 cadeiras, 01 balcão, 01 computador 
ligado em rede, 01 máquina de café, 01 ar condicionado de 
18.000 btus  

1 13 m² 

Ginásio de esportes – arquibancadas, rede de vôlei, 
redes para basquete, futebol, banheiros, vestiários, etc 

1 420 m² 

Laboratórios de informática – 30 computadores, mesas, 
cadeiras, impressora ligada em rede; com monitores, teclado e 
mouse, nobreaks, (cada laboratório), 2 aparelhos de ar 
condicionado de 20.000 btus cada, 12 TV’s de 32”. 

2 135 m² 
(total) 

Lanchonete – bancos, mesas, cadeiras  1 55m² 

Cantina 2 35m² 

CPA/Ouvidoria/ NDE/ NAP (Núcleo de Apoio 
Psicopedagógico),1 mesa com 6 cadeiras, 1 armário e 1 
computador ligado em rede (utilização por agendamento), 1 ar 
condicionado de 18.000 btus  

1 20 m² 

Sala de Professor – mesa de reunião com 15 cadeiras, jogo de 
sofá, geladeira, armários para docentes (individual), 4 baias de 
estudo, 1 ar condicionado de 30 btus, 01 microondas.  

1 45m² 

Sala de reunião – 1 mesa de reunião, 4 cadeiras, computador 
ligado em rede, 1 armário, 1 ar condicionado de 12.000 btus  

1 18m² 

Salas de aula – 60 cadeiras de estudantes, data show, mesa 
para professor e cadeira para professor (cada sala) 

12 87m²(cad
a) 
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Sala de aula – 01 mesa para professor, 01 cadeira professor, 
data show e 108 cadeiras e mesas para estudantes. 

1 120m² 

Salas de aula - 50 cadeiras de estudante, data show, mesa 
para professor e cadeira para professor (cada sala) 

8 60m² 
(cada) 

Ambiente para docentes em tempo integral, composto por 7 
estações de trabalho  para docentes em tempo integral, todos 
equipados com mesa, cadeiras e computador ligado em rede, 
1 mesa com 8 cadeiras, 1 mesa com impressora ligada na rede, 
1 armário e 1 guarda-volumes. 

1 60m² 
(total) 

Secretaria – 02 armários, 01 balcão, 01 gaveteiros, 4 mesas e 
1 com acessibilidade, 4 cadeiras, 6 poltronas, 4 computadores, 
impressora, arquivos, 01 TV de 50” 

1 45m² 

Departamento financeiro – 3 computadores, 3 mesas,  4 
cadeiras, armários, arquivos 

1 13m² 

NEAD 
05 estações de trabalho individuais, 01 mesa redonda com 04 
cadeiras, 01 mesa de atendimento, computadores, impressora 
em rede, telefone, quadro branco, armário, gaveteiro, arquivo, 
geladeira. 

1 23 

 

 

2. Endereço: Travessa Íria Loureiro Viana, 48 – Vila Bartira 

 

Descrição Quantidade M² 

LABORATÓRIO DE ESTÉTICA E COSMÉTICA 
Recepção : 1 balcão, 1  cadeira, 1 mesa, 2 longarinas , 1 
banheiro 
Sala 1 : 10 penteadeiras suspensas, 15 cadeiras, 5 lavatórios, 
2 armários, 2 banheiros, 10 mesas auxiliares, 1 ar condicionado 
de 60 btus; 
Sala 2 : 10 macas, 10 escadas de 2 degraus, 10 lupas c/ 
luminárias de led flexível, 10 banquetas mocho, 1 ar 
condicionado de 24.000 btus, 10 rolos para exercícios, 10 
mesas auxiliares. 
Estacionamento para 04 veículos. 

1 470,50 

 

 

2. Endereço: Travessa Íria Loureiro Viana, 32 – Vila Bartira 

 

Descrição Quantidade M² 

LABORATÓRIO MORFOFUNCIONAL 
3 mesas, 1 mesa de vidro, 1 armário, 30 cadeiras, 2 corpo 
humano (musculatura),  3 cabeças humanas - esqueleto, 1 

1 455 
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modelo anatômico de gravidez com 8 fases,   1 canal auditivo, 
1 coluna vertebral flexível, 3 sistema digestivo, 11  
microscópios de laboratório, 1 composição e estrutura dos 
cabelos, 1 esqueleto humano, 2 aparelhos de ar condicionado 
de 60.000 btus, 1 bebedouro, 1 televisão de 32”. 
Estacionamento para 8 veículos 

 

 

3. Endereço: Rua Vinte e seis de agosto, 83 – Vila Bartira 

 

Descrição Quantidade M² 

BRINQUEDOTECA 
Kit de provas Piagetianas  
Jogos de dominó : Jogos da memória: Jogos de palitos: Jogos 
de dama, ludo, xadrez, trilha:  
Fantasias diversas: capas, lenços, chapéus, casacos, etc.); 
Branca de neve, Cigana, Chiquinha, Pânico, Vampiro, 
Mascara pânico, Chapéu bruxa 
1 Arara baixa para pendurar as fantasias com cabides  
Jogos de encaixe, quebra-cabeça, lego, peças de madeira, 
diversos, Blocos 96 peças, 130 peças, 
Jogos de sequência numérica, sequência temporal, sequência 
lógica  
Jogos de alfabetização: alfanuméricos, alfabeto móvel, quadro 
de ímã (e peças diversas);  
3 Materiais dourado 
5 Ábacos;   
Brinquedos diversos: ferramentas, utensílios, brinquedos (de 
“casinha”, fazendinha, engenheiro, mecânico, etc); 
Jogo de talheres e panelas -Sweet Fantasy Lava papinha ; 
Fazendinha, Brinquedos de manipulação: alinhavos, Boliches, 
Military Power 9 peças, Material para contação de histórias: 
fantoches, etc; 
kit Medcal, Coleção Histórias Eternas (livro colorido + 
desenhos p/colorir)  
 Dedoches:  
10 tesouras sem ponta:  
10 réguas:  
1 pistola de cola quente grande com cola quente (refil): 
1 pistola de cola quente pequena com cola quente (refil): 
10 tubos de cola:  
06 caixas de lápis de cor com 12 unidades cada:  
06 caixas de canetinha com 12 cores cada:  
02 canetões vermelhos; 02 canetões pretos; 02 canetões 
azuis  
1 Tapete emborrachado de montar (chão) :  

1 60 
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2 estantes de madeira para guardar materiais  
5 estantes de ferro (coloridas):  
4 conjuntos de mesa (idade 6 a 10 anos) - coloridos 
08  pufs. 

 

3. Endereço: Rua Barão de Melgaço, 58 – Centro 

Descrição  Quantidade M² 

CENTRO  DE  PRÁTICAS  INTEGRADAS 1 240 

ESTÚDIO DE  GRAVAÇÃO 
1 mesa, 3 computadores, 2 cadeiras, 1 câmera fotográfica, 2 
torres de extensão, 2 tripés de iluminação, 1 ar condicionado 
de 18.000 btus, 1 chromakey,  3 mouses, 1 tv de 29”. 

1 12 

PRAJUR -  Núcleo de Práticas Jurídicas 
04 mesas, 35 cadeiras, datashow, notebooks, 03 poltronas de 
atendimento, mesa e cadeira para recepção, telefone, 
impressora, sanitários com acessibilidade. 

1 80 

NAF - Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal  
1 balcão, 1 mesa, 9 cadeiras, 1 ar condicionado de 18.000 btus 

1 25 

DEPARTAMENTO DE MARKETING 
04 mesas, 04 cadeiras, armário, gaveteiro, computadores, 01 
ar condicionado de 18.000 btu’s. 

1 12 

COPA  
Pia, geladeira, mesa com 04 cadeiras, cafeteira 

1 4m 

 

5.1.1. Infraestrutura de Segurança 

 

A Faculdade INSTED, atenta às condições de segurança aos seus usuários, tendo 

em vista que as instalações são espaços destinados às funções acadêmicas, planejou 

suas edificações para atender a Faculdade INSTED em todas as condições de 

segurança com saídas de evacuação sinalizadas para o caso de emergência e com 

equipamentos adequados e de fácil acesso, proporcionalmente distribuídos, conforme 

normas legais. 

 

5.1.2. Manutenção e Conservação das Instalações Físicas 

 

A política de infraestrutura que a Faculdade INSTED adota, é da manutenção 

preventiva, a qual ocorre todo fim de semestre letivo e antes do início do período 

seguinte, preparando os ambientes e equipamentos para uso seguro e com qualidade, 

e também adota a política de manutenção corretiva, sob demanda, ou seja, em 
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qualquer necessidade de reparo, adequação ou instalação que necessitem rápida 

implantação, a Faculdade INSTED faz de imediato. 

 

5.1.3. Expansão das Instalações Físicas 

 

A Faculdade INSTED pensando no futuro da IES, já possui um plano de expansão, 

com a previsão de ampliação da utilização do imóvel que ora ocupa. 

Além da ocupação plena do espaço físico da Escola MACE vai construir um prédio 

novo, de 4.000 metros quadrados, distribuídos em quatro andares na rua lateral da 

sede da Faculdade INSTED,  previsto para entrega em 2024, possibilitando a 

instalação efetiva dos cursos previstos para o período de vigência do PDI 2022-2026, 

sendo certo que as reformas e construções necessárias serão levadas a efeito 

progressivamente, de acordo com as necessidades do cronograma de implantação 

de cursos e programas previstos. 

 

5.2. BIBLIOTECA 

 

A Biblioteca da Faculdade INSTED tem como principal objetivo servir de apoio às 

atividades de investigação, oferecer suporte informacional aos programas de ensino, 

iniciação científica e extensão e atender às necessidades culturais de seus corpos 

docente e discente e de toda comunidade. 

A Faculdade INSTED considera que o conhecimento científico poderá ter um impacto 

mais positivo e importante no processo de transferência e inovação tecnológica se 

houver um serviço especializado de acesso à informação, estruturado, desenvolvido 

e bem preparado para selecionar informação técnica cultural e científica. 

Dentro deste contexto, a Biblioteca da Faculdade INSTED é parte essencial do projeto 

institucional, com a finalidade de organizar e disseminar a informação, desenvolvendo 

atividades inerentes ao processo de ensino-aprendizagem, bem como a dinâmica e 

atualização de informações a serem observadas e geradas no desenvolvimento do 

ensino, iniciação científica e extensão. 

 

5.2.1. Acervo Bibliográfico 
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O acervo é constituído por livros, periódicos, base de dados, multimídia e hemeroteca 

(artigos de jornais), acervo físico e digital, abrangendo as áreas do conhecimento em 

que a Faculdade INSTED atua. 

Além do acervo específico de cada curso, a Biblioteca tem livros / obras de referência 

que contribuem para a formação científica, técnica, geral e humanística da 

comunidade acadêmica.  

O planejamento econômico-financeiro da Faculdade INSTED reserva, anualmente, 

dotação orçamentária para atualização e ampliação do acervo.  

Os periódicos disponíveis estão em consonância com o Projeto Pedagógico dos 

cursos, tem informação acadêmica e científica, cobrindo as áreas do conhecimento 

em que a Faculdade INSTED atuar. 

As bases de dados são as que possibilitem à comunidade acadêmica acesso a ampla 

informação sobre todas as áreas dos conhecimentos humanos, com ênfase para os 

cursos oferecidos, em todos os níveis.  (Pearson, Saraiva, Scielo etc) 

Para atender às disciplinas de formação pré-profissional e profissional, a Biblioteca 

coloca à disposição de estudantes e professores acervo multimídia adequado aos 

cursos oferecidos, cuja atualização obedece à necessidade dos mesmos em cada 

período letivo. 

O acesso ao acervo é livre, com orientação da equipe de profissionais da Biblioteca, 

bem como informatizado, cuja consulta estará disponível ao discente por meio do 

Portal do Estudante. 

Com base na aquisição de títulos e exemplares para os cursos e programas 

projetados neste PDI, a Faculdade INSTED elaborou o seguinte cronograma: 

 

5.2.2. Área Física da Biblioteca 

 

O espaço físico da Biblioteca da Faculdade INSTED possui aproximadamente 300m² 

com condições adequadas quanto à área física; área de leitura geral, individual e em 

grupo; área de acervo de livros, periódicos especializados e mídias; acesso a internet, 

bem como adequada gestão e informatização do acervo, pautada numa política de 

atualização e expansão do acervo, além do acesso às redes de informação. 

O mobiliário da Biblioteca é adequado, de acordo com os princípios recomendados 

para as bibliotecas acadêmicas. O acervo físico está acomodado em estantes, 
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devidamente distribuído. Os periódicos especializados contam com estantes 

expositoras para os títulos correntes. 

A Biblioteca é adequada ao número de usuários e aos fins a que se destina e obedece 

aos critérios de salubridade, ou seja, é climatizada, bem iluminada, limpa e segura. 

Além disso, este ambiente é adaptado às pessoas com deficiência e/ou mobilidade 

reduzida e possui nas suas proximidades equipamentos de proteção contra incêndio. 

As instalações para estudos individuais e em grupo possuem espaços e mobiliários 

adequados, atendendo às necessidades dos estudantes e professores. 

A Biblioteca tem uma área total de aproximadamente 300 m2, disposta para: estações 

de estudos individuais, Salas para estudos em grupo, mesas com quatro lugares para 

leitura e estudos, computadores para consulta à internet, acervo, atendimento ao 

docente e discente e orientação de serviços de biblioteca. 

 

5.2.3. Horário de Funcionamento  

 

A biblioteca terá horário de funcionamento durante os três turnos, das 8h00 às 22h00, 

de segunda a sexta-feira, e das 8h00 às 12h00 aos sábados, para que os estudantes 

possam realizar suas pesquisas bibliográficas, leituras ou trabalhos em grupo sem 

prejuízo da presença em sala de aula. 

 

5.2.4. Pessoal Técnico-Administrativo 

 

A Biblioteca conta com um profissional habilitado, Claudia da Silva Fiorin, inscrita no 

Conselho Regional de Biblioteconomia da 1a Região sob o número de registro: 1733, 

que responderá pela administração, mais dois auxiliares para prestar atendimento à 

comunidade acadêmica, além do pessoal que dará cobertura completa ao processo 

de informatização da Biblioteca. 

Por meio do seu quadro de funcionário, a Biblioteca orienta trabalhos acadêmicos, 

com objetivo de auxiliar os usuários a encontrar as informações necessárias. Além 

disso, promove o acompanhamento durante a elaboração dos projetos integrados,  

trabalhos de conclusão de curso, e afins, de acordo com as normas da ABNT. 

No início de cada semestre letivo é elaborado material didático onde constam o 

regulamento da Biblioteca e os procedimentos necessários para um atendimento 
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adequado.  

 

5.2.5. Serviços Prestados pela Biblioteca 

 

A Biblioteca oferece a comunidade interna e externa os seguintes serviços:  

▪ Empréstimo domiciliar; 

▪ Renovação de empréstimos; 

▪ Penalidades por atraso na devolução de materiais; 

▪ Reserva de materiais; 

▪ Orientação para trabalhos científicos; 

▪ Levantamento bibliográfico; 

▪ Treinamento aos usuários. 

Além destes, outros serviços poderão ser disponibilizados, de acordo com a 

necessidade da comunidade, bem como pela adesão de novas tecnologias, de acordo 

com o regulamento da Biblioteca aprovado pelo CONSUP. 

 

5.2.6. Política de Aquisição e Atualização do Acervo 

 

O acervo bibliográfico é atualizado constantemente, por indicação de estudantes e 

professores, por solicitação da coordenadoria 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 iniciação científica e extensão. Será dada 

prioridade, na aquisição de livros, àqueles indicados pelos professores como 

bibliografia básica e complementar de cada disciplina dos cursos ministrados, em 

todos os níveis, se tratando de acervo físico. 

Os coordenadores serão os responsáveis por efetuar o levantamento do acervo junto 

aos professores, bem como encaminhar a relação bibliográfica ao Colegiado de 

Curso, e posteriormente à Diretoria Geral para que autorize a aquisição. Os livros mais 

antigos são mantidos para consulta histórica. 

Os títulos, assinaturas e materiais multimídia adquiridos, são catalogados pela 

Bibliotecária antes de serem disponibilizados. 

 

5.2.7. Biblioteca Virtual  
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A Biblioteca virtual adquirida pela Faculdade INSTED é a Pearson e a Saraiva. Nela 

estão milhares títulos disponíveis em uma única plataforma.  São livros técnicos, 

científicos e profissionais, de qualidade reconhecida nacionalmente de diversas áreas 

do conhecimento. 

 

5.2.7.1 Biblioteca Digital Saraiva - BDS 

 

A Saraiva Educação é uma das maiores empresas de conteúdo educacional e 

profissional do Brasil, referência na publicação de obras de Direito, Economia, 

Administração, Contabilidade, Negócios e área Técnica. Com participação de 

mercado relevante no segmento editorial, a Saraiva Educação apresenta, além de 

conteúdo físico de qualidade, soluções digitais para instituições de ensino e órgãos 

públicos.  

A Biblioteca Digital Saraiva consiste na vinculação dos acervos digitais das editoras 

Saraiva e Érica em uma plataforma digital inovadora, intuitiva e com diversas 

ferramentas que proporcionam melhoria da experiência de leitura e acessibilidade.  

O acervo presente na BDS conta com um total aproximado de 11000 títulos, os quais 

se distribuem entre as grandes áreas jurídica, de gestão, contábil e técnica de acordo 

com os selos editoriais:  

- Saraiva Jur: cerca de 1.700 títulos jurídicos entre títulos profissionais, cursos, 

manuais e obras para as áreas acadêmicas, empresariais e de Concursos e OAB;  

- Saraiva Uni: aproximadamente 600 títulos de Administração, Ciências Contábeis, 

Economia, Finanças, Marketing e áreas afins;  

- Editora Érica: referência em ensino técnico, tecnológico e profissional, é selo pioneiro 

e especialista no setor, com acervo digital com cerca de 400 títulos em áreas 

relevantes como Informática, Eletromecânica, Administração/Logística, Construção 

Civil, Redes e Telecomunicações, Saúde, entre outras.  

 

5.2.8. Normatização da Biblioteca 

 

A Biblioteca possui regulamento próprio aprovado pelo CONSUP. 
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5.3. LABORATÓRIOS 

 

Os laboratórios disponíveis para utilização da comunidade acadêmica da Faculdade 

INSTED estão divididos em Laboratórios de Informática, de uso comum a todos os 

cursos oferecidos pela instituição, e Laboratórios de Ensino, direcionados para os 

cursos de graduação que exigem o desenvolvimento de atividades práticas 

específicas. 

Abaixo encontra-se o detalhamento dos referidos laboratórios. 

 

5.3.1. Laboratório de Informática 

 

Os equipamentos e instrumentos dos Laboratórios Gerais e Específicos de Informática 

seguem as normas e padrões de qualidade e adequabilidade aos objetivos e anseios 

pedagógicos da Faculdade INSTED. Além disso, na aquisição de equipamentos leva-

se em consideração a relação do número de estudantes por máquina. 

Para todos os cursos da Faculdade INSTED estão previstas atividades acadêmicas a 

serem desenvolvidas nos Laboratórios Gerais de Informática, sempre sob a 

supervisão de pessoal qualificado. 

A Coordenadoria Acadêmica é encarregada de acordar com os professores os 

horários e o número de estudantes que deverão utilizar o parque de equipamentos e 

desenvolver as práticas discentes. 

O acesso aos Laboratórios Gerais e Específicos de Informática e ao parque de 

equipamentos instrucionais poderá ser individual, a juízo do professor da disciplina e 

sob autorização do Coordenador do Curso, ou em turmas com número de estudantes 

definido pelo professor, segundo a natureza das práticas discentes. 

Serão de competência da Coordenação de cada curso afixar nos quadros de aviso, 

semanalmente, a pauta de acesso, com indicativo de turmas, horários e os nomes dos 

professores e/ou técnicos responsáveis pelo acompanhamento dos estudantes. 

Os laboratórios são composto por computadores atualizados, com acesso a internet, 

obedecendo às condições de salubridade e segurança e com os seguintes softwares: 

▪ Sistema Operacional; 

▪ Processador de Texto; 

▪ Planilha de Cálculo; 



  

272  

▪ Gerenciador de Apresentações; 

▪ Ferramenta Gráfica; 

▪ Navegador Web; 

▪ Adobe Reader; 

▪ Antivírus; 

▪ Programas específicos para os cursos oferecidos. 

Nestes Laboratórios serão feitas atualizações conforme a necessidade dos 

estudantes e professores e pelo menos duas vezes ao ano. As manutenções 

preventivas serão realizadas diariamente visando o perfeito funcionamento de todas 

as máquinas. 

A manutenção e conservação dos Laboratórios serão executadas por pessoal 

especializado ou treinado para exercer estas funções e, quando não for possível 

resolver o problema na instituição, será encaminhado para uma empresa terceirizada, 

especializada em manutenção. 

Os Laboratórios possuem regulamento próprio aprovado pelo CONSUP. 

 

5.3.2. AVA - Ambiente Virtual de Aprendizagem 

 

Em relação aos recursos de tecnologia empregados, o AVA - Ambiente Virtual de 

Aprendizgem, terá a Blackboard Learn, uma Plataforma de gerenciamento de ensino-

aprendizagem. Com este recurso será possível disponibilizar qualquer tipo de 

conteúdo. Uma vez que as ferramentas pedagógicas e administrativas que estarão 

instaladas darão robustez e flexibilidade para a adoção dos mais variados modelos 

pedagógicos, auxiliando a instituição a atingir os objetivos estratégicos de ensino.  

As soluções tecnológicas da plataforma Blackboard tem abertura suficiente para 

integrar-se facilmente com o sistema acadêmico e outras ferramentas periféricas da 

IES, contribuindo ainda mais para um processo de ensino-aprendizagem coeso e 

estruturado, para o aumento da adoção das soluções e da satisfação dos usuários 

frente à tecnologia educacional.  

Esta plataforma permite acesso de alto nível em qualquer lugar, a qualquer hora. 

Plataformas desenhadas para a educação, otimizadas para o aprendizado. 

A plataforma possui outros recursos como: Blackboard App Aplicativo dedicado ao 

estudante, possibilitando interface moderna e intuitiva, acesso fácil aos recursos mais 
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utilizados, notificações por push, entre muitos outros incluem o estudante em um 

ambiente imersivo e de maior comprometimento com o processo de ensino-

aprendizagem; Blackboard Instructor Aplicativo dedicado ao professor. Com este 

aplicativo é possível identificar trabalhos enviados, correções pendentes, correções 

realizadas, entregas em atraso e entregas faltantes, facilitando o trabalho de correção 

e fornecimento de feedback aos estudantes através de áudio e/ou vídeo, anotações. 

Além de permitir a utilização de rubricas, correção anônima, correção delegada, 

correção por grupos ou individual e correção de portfólios para facilitar e expandir a 

abordagem pedagógica possível tanto no ambiente web, quanto no dispositivo móvel. 

Associado ao AVA existem outras plataformas e sistemas que complementam e 

reforçam os recursos tecnológicos empregados. A plataforma SAGAH, na qual estão 

alocados os conteúdos de aprendizagem, em forma de Unidades de Aprendizagem, 

que permite aos professores escolherem o conteúdo das disciplinas ofertadas. 

O sistema JACAD, que faz o controle acadêmico da matrícula, do registro das notas, 

da emissão de Históricos Escolares e demais documentações. Estes sistemas 

funcionam de forma integrada, possibilitando a importação de informações da vida 

acadêmica dos estudantes, entre um e outro.  

A integração destes recursos tecnológicos facilita muito a gestão da aprendizagem. 

Todas as atividades realizadas no AVA podem ser avaliadas através de recursos ali 

existentes e seus resultados exportados para o sistema de controle acadêmico e para 

o histórico escolar do estudante, de forma automática, não sendo mais necessário que 

professores ou tutores façam o lançamento de notas. 

Para que os Laboratórios de Informática sejam utilizados de forma correta e segura, 

a Faculdade INSTED propõe a seguinte política de uso: 

 

5.3.3. Relação Equipamento de Informática/Estudante 

 

A sistematização das atividades nos laboratórios será efetivada em dois momentos 

distintos, em atendimento ao universo de estudantes, por curso e por computador. 

Sendo assim, os equipamentos e mobiliários disponibilizados nos laboratórios da 

Faculdade INSTED atenderão a proporção de dois estudantes/equipamento para a 

execução das aulas práticas de cada curso. 
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5.3.4. Inovações Tecnológicas Significativas 

 

Em um mundo globalizado, inovação tecnológica e competitividade passam a ser 

palavras-chave para o desenvolvimento de uma instituição de ensino e para 

conquistar espaço junto à realidade nacional. 

A ampliação do conhecimento da humanidade em todos os setores e a redução da 

duração dos ciclos de ocorrência da criação, absorção e incorporação de inovações 

tecnológicas, pressionam as IES a promoverem a adaptação contínua de seus 

recursos humanos e tecnológicos a novas situações. 

Acompanhar as principais inovações tecnológicas ocorridas no plano nacional e 

internacional, principalmente as decorrentes de pesquisas, introdução de produtos e 

processos, de inovações em equipamentos que facilitam novas técnicas de ensino, 

será uma preocupação constante da Faculdade INSTED ao longo dos anos.  

Atento à modernidade, a Faculdade INSTED manterá seus ambientes em constante 

renovação, o que permitirá que as atividades sejam desenvolvidas com tecnologia 

avançada. 

Dentro desses objetivos as ações propostas serão: 

▪ Acompanhamento das inovações tecnológicas;  

▪ Infraestrutura de comunicação (rede, telefonia); 

▪ Atendimento descentralizado em termos de infraestrutura de rede; 

▪ Competência em gerenciamento e segurança de rede; 

▪ Parque computacional capilarizado, totalmente conectado em rede; 

▪ Conexão de dados à Internet de Alta Velocidade; 

▪ Índice de informatização adequado aos setores de administração e 

acadêmico;  

▪ Organização da grande massa de dados corporativos coletados ao longo 

das últimas décadas;  

▪ Capacitação do corpo técnico na área de informática e no 

desenvolvimento de software para aplicações corporativas; 

▪ Acesso à rede para toda comunidade acadêmica. 

Estas inovações tecnológicas serão incorporadas na Faculdade INSTED aos 

hardwares e softwares de informática e aos equipamentos de tecnologia de 

comunicação, como suportes tecnológicos às metodologias de ensino, de acordo com 



  

275  

plano aprovado pela Diretoria. 

Periodicamente, de acordo com as recomendações dos fornecedores de tecnologia 

de informação e de comunicação, com o parecer de especialistas da própria 

Faculdade INSTED, as inovações tecnológicas são apropriadas aos recursos 

existentes, tendo por objetivo a melhoria continuada dos serviços educacionais. 

 

5.3.5. Laboratório de Pedagogia - Brinquedoteca 

 

O laboratório de Pedagogia visa proporcionar a vivência de experiências pedagógicas 

dos estudantes deste curso, localiza-se fora de sede, nas proximidades da Instituição, 

na Rua Vinte e Seis de Agosto, n. 83, Centro, Campo Grande - MS.  

A Brinquedoteca está inserida dentro do laboratório de Pedagogia posto que não há 

como dicotomizar tais espaços, além de fomentar e vivenciar a importância da 

interdisciplinariedade no curso e na atuação professional.  

Esse espaço é equipado com materiais pedagógicos, e se destina ao pleno 

desenvolvimento das atividades lúdicas e de ensino que os futuros professores 

trabalharão, em suas disciplinas, com as faixas etárias dos estudantes da Educação 

Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.  

O laboratório de Pedagogia é utilizado para o desenvolvimento de disciplinas 

específicas e não-específicas, a partir do 5º semestre do curso, de acordo com a 

necessidade do corpo docente em horários de aulas dessas disciplinas, com a 

presença do docente titular e, em horários complementares, com a presença de um 

professor e ou monitor. Caso o docente queira trabalhar no Laboratório de Pedagogia 

nos quatro primeiros semestres do curso por alguma necessidade pedagógica 

específica, o mesmo estará à disposição dos estudantes e do professor. 

As instalações atendem às questões relacionadas à acessibilidade e mobilidade, com 

condições para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida.  

 
5.3.6 Laboratório Morfofuncional 
 

O laboratório morfofuncional tem estrutura organizada de forma que os conteúdos de 

ciências básicas sejam estudados integradamente, por meio de uma dinâmica de 

atividades práticas, com os conteúdos das ciências clínicas de forma longitudinal. É 
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localizado fora da sede, nas proximidades da Instituição, na Travessa Iria Loureiro 

Viana, n. 32, Centro, Campo Grande - MS. 

O conteúdo das ciências básicas é distribuído, longitudinalmente, nos cursos da área 

de saúde, concentrando-se em conteúdos de morfologia (anatomia, histologia, 

embriologia e patologia) nos primeiros semestres e à medida da progressão do curso, 

outros conteúdos são agregados, atendendo as especificidades de cada curso da área 

de saúde. 

As metodologias ativas praticadas pela Faculdade permitem que o acadêmico estude 

os conteúdos de forma integrada, contextualizado e aplicado à realidade da sua futura 

profissão.  

 

5.3.7 Laboratório de Estética e Cosmética 

 

Os Laboratórios específicos do curso de Estética e Cosmética favorece o 

desenvolvimento de práticas práticas didático pedagógicas abrangendo atividades de 

ensino através do desenvolvimento da Prática Profissional Supervisionada, de 

iniciação científica e de extensão no que concerne atendimento à Comunidade.  

Os mesmos estão localizados nas proximidades da Instituição, fora de sede, na 

Travessa Iria Loureiro Viana, n. 48, Centro, Campo Grande – MS, possuem 

infraestrutura adequada às competências profissionais de formação do Tecnólogo em 

Cosmetologia e Estética abrangendo as áreas de Estética Facial, Corporal, Capilar, 

Terapias Complementares,  Maquilagem, e Visagismo. 

Os procedimentos realizados são registrados no Manual de Biossegurança do 

Laboratório de Estética e Cosmética. 

Os laboratórios apresentam ampla infraestrutura, para o desenvolvimento de práticas 

de estética capilar, manicure e pedicure, limpeza e esterilizações de artigos, química 

capilar, sala da coordenação. Há também a parte específica para desenvolvimento de 

práticas em estética facial, corporal, terapias complementares e/ ou embelezamento. 

O Laboratório favorece o pleno desenvolvimento de Prática Profissional 

Supervisionada e das aulas práticas de diversas disciplinas, envolvendo a área de 

Estética e Cosmética.  

 
5.3.8 Laboratório do NAF - Núcleo de Apoio Contábil Fiscal      
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O Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF) da Faculdade INSTED é responsável por 

aprimorar o conhecimento acadêmico e prestar assistência gratuita à população, com 

orientações sobre assuntos das áreas contábil/fiscal, realizado por alunos e 

supervisionado por docentes do Curso de Graduação Bacharelado de Ciências 

Contábeis.   

O Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF) conta com laboratório de práticas, fora de 

sede, situado na Rua Barão do Melgaço, n. 58, Centro, Campo Grande – MS, é uma 

ação conjunta entre a Receita Federal e a Faculdade INSTED, promovendo uma 

interação da Instituição, por meio dos alunos, com a sociedade. Sua prática 

supervisionada de trabalho funciona como escritório tributário e fiscal, através de uma 

cooperação mútua e a qualificação de futuros profissionais contábeis oferecendo a 

prestação de serviços tributários e fiscais aos contribuintes hipossuficientes, com 

vistas ao fortalecimento da moral tributária e da cidadania.  

A Instituição fornece estrutura sólida por meio do laboratório de práticas para 

atendimento da população, o que propicia aos alunos do Curso de Graduação 

Bacharelado Ciências Contábeis um aprendizado complementar por meio de 

treinamentos voltados a temática tributária e fiscal, além de uma vivência prática na 

sua área de formação, o que impõe a constatação de que tais atividades impactam no 

desenvolvimento da comunidade acadêmica 

 

5.3.9 Laboratório NPJ - Núcleo de Práticas Jurídicas 

 

O Núcleo de Prática Jurídica – NPJ da Faculdade INSTED é um órgão sem finalidade 

lucrativa e com vinculação jurídica e didático-científica ao Curso de Bacharelado em 

Direito, que tem por objetivo, proporcionar a vivência prática jurídica em suas mais 

variadas formas, incluindo a prática jurídica simulada e real. Para tanto, o NPJ, conta 

com laboratório de práticas, fora de sede, situado na Rua Barão do Melgaço, n. 58, 

Centro, Campo Grande – MS, nas proximidades da Fuldade, onde são desenvolvidas 

as atividades simuladas e reais, com um total de computadores, com acesso à 

internet, possibilitando a realização das aulas práticas e aulas teórico-práticas e 

avaliações, com softwares relacionados às atividades acadêmicas e profissionais, 
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proporcionando também a realização de pesquisas acadêmicas e científicas, com 

mesas, cadeiras, computador, impressora e acesso à internet. As instalações 

atendem às questões relacionadas à acessibilidade e mobilidade, com condições para 

utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida. 

O laboratório na sede do NPJ está implantado com respectivas normas de 

funcionamento, utilização e segurança e busca atender, de maneira excelente, em 

uma análise sistêmica e global, aos aspectos: adequação, acessibilidade, atualização 

de equipamentos e disponibilidade de insumos.  

As normas de funcionamento, utilização e segurança ficam afixadas em cada 

laboratório para consulta e ciência do corpo docente e discente. Há manutenção 

periódica das instalações. Importa salientar que regulamento do NPJ estará disponível 

para a comissão avaliadora no momento da visita in loco.  

 

5.4. RECURSOS TECNOLÓGICOS E DE AUDIOVISUAIS 

 

Os recursos audiovisuais destinam-se a dar suporte nas atividades desenvolvidas 

pela Faculdade INSTED. Tais recursos, abrangendo diversas áreas do conhecimento, 

apoiam às metodologias de ensino adotadas, propiciando à sua comunidade 

acadêmica o uso de tecnologia educacional contemporânea. 

Objetivando que os docentes desenvolvam atividades acadêmicas utilizando 

modernas metodologias de ensino, estes tem a sua disposição os recursos multimídia 

necessários, podendo utilizá-los nos laboratórios, nas salas de aulas e demais 

ambientes, conforme o caso. Para tanto, o professor deverá agendar junto ao órgão 

responsável, indicando quando, onde e o tempo necessário para a utilização dos 

equipamentos e o material didático-pedagógico que será utilizado. 

O Quadro a seguir mostra a infraestrutura de apoio pedagógico, no que se refere aos 

recursos audiovisuais e multimídia, que serão adquiridos na vigência deste PDI: 

 

Quadro 32  Infraestrutura de apoio pedagógico PDI 2022-2026 

 

TIPO DE 

EQUIPAMENTO 

QUANTIDADE 

TOTAL 

2019 2020 2021 2022 2023 
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Projetor multimídia (data show) 12 03 03 02 03 23 

Televisor 03 - - - - 03 

Computador/Notebook 12 03 03 02 03 23 

Aparelho DVD 03 - - - - 03 

TOTAL 30 06 06 04 06 52 

 

Destacamos que a Instituição, na busca de melhorar a qualidade das aulas e as 

condições de trabalho dos professores, em agosto de 2022 montou o primeiro estúdio 

onde serão gravadas as aulas para os cursos de graduação e de pós-graduação, e 

que já está em pleno funcionamento. 

 

5.5. PLANO DE PROMOÇÃO DE ACESSIBILIDADE E ATENDIMENTO 

DIFERENCIADO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 

A Faculdade INSTED atende à Portaria MEC nº 3.284, de 7/11/2003, que dispõe sobre 

requisitos de acessibilidade de pessoas com deficiência que devem ser atendidos 

pelas IES, bem como ao Decreto nº 5.296, de 2/12/2004, que estabelece as normas 

gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com 

deficiência ou mobilidade reduzida. 

Com respeito a estudantes com deficiência física ou mobilidade reduzida, as 

instalações da Faculdade INSTED  atendem aos seguintes requisitos: 

▪ eliminação de barreiras arquitetônicas para circulação do 

estudante, permitindo acesso aos espaços de uso coletivo; 

▪ reserva de vagas em estacionamentos nas proximidades das 

unidades de serviço; 

▪ rampas e/ou elevadores, facilitando a circulação de cadeira de 

rodas; 

▪ adaptação de portas e banheiros com espaço suficiente para 

permitir o acesso de cadeira de rodas; 

▪ colocação de barras de apoio nas paredes dos banheiros; 



  

280  

▪ instalação de lavabos, bebedouros e telefones públicos em altura 

acessível aos usuários de cadeira de rodas. 

No que concerne a estudantes portadores de deficiência visual, a Faculdade INSTED  

assume o compromisso formal, no caso de vir a ser solicitada e até que o estudante 

conclua o curso de: 

▪ manter sala de apoio equipada como máquina de datilografia 

braile, impressora braile acoplada ao computador, sistema de síntese de voz, 

gravador e fotocopiadora que amplie textos, software de ampliação de tela, 

equipamento para ampliação de textos para atendimento a estudante com visão 

subnormal, lupas, réguas de leitura, scanner acoplado a computador; 

▪ adotar um plano de aquisição gradual de acervo bibliográfico em 

braile e de fitas sonoras para uso didático. 

Quanto a estudantes com deficiência auditiva, a Faculdade INSTED  assume o 

compromisso formal, no caso de vir a ser solicitada e até que o estudante conclua o 

curso, de: 

▪ propiciar, sempre que necessário, intérprete de língua de 

sinais/língua portuguesa, especialmente quando da realização e revisão de provas, 

complementando a avaliação expressa em texto escrito ou quando este não tenha 

expressado o real conhecimento do estudante; 

▪ adotar flexibilidade na correção das provas escritas, valorizando 

o conteúdo semântico; 

▪ estimular o aprendizado da língua portuguesa, principalmente na 

modalidade escrita, para o uso de vocabulário pertinente às matérias do curso em que 

o estudante estiver matriculado; 

▪ proporcionar aos professores acesso a literatura e informações 

sobre a especificidade linguística do portador de deficiência auditiva. 

A respeito do tratamento diferenciado, a Instituição estará comprometida em 

disponibilizar, sempre que for necessário, o seguinte: 

▪ assentos de uso preferencial sinalizados, espaços e instalações 

acessíveis; 

▪ mobiliário de recepção e atendimento obrigatoriamente adaptado à 

altura e à condição física de pessoas em cadeira de rodas, conforme estabelecido nas 

normas técnicas de acessibilidade da ABNT; 
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▪ serviços de atendimento para pessoas com deficiência auditiva, 

prestado por intérpretes ou pessoas capacitadas em Língua Brasileira de Sinais - 

LIBRAS e no trato com aquelas que não se comuniquem em LIBRAS, e para pessoas 

surdocegas, prestado por guias-intérpretes ou pessoas capacitadas neste tipo de 

atendimento; 

▪ pessoal capacitado para prestar atendimento às pessoas com 

deficiência visual, mental e múltipla, bem como às pessoas idosas; 

▪ disponibilidade de área especial para embarque e desembarque de 

pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida; 

▪ sinalização ambiental para orientação; 

▪ divulgação, em lugar visível, do direito de atendimento prioritário 

das pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida; 

▪ admissão de entrada e permanência de cão-guia ou cão-guia de 

acompanhamento junto de pessoa com deficiência ou de treinador em locais e 

edificações de uso coletivo, mediante apresentação da carteira de vacina atualizada 

do animal; e 

▪ existência de local de atendimento específico. 
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6. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS 

 

6.1. ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO 

 

A Faculdade INSTED  possui Alvará de funcionamento, expedido pela Prefeitura 

Municipal e está disponível nas instalações físicas à disposição da Comissão de 

Avaliadores do MEC/INEP. 

 

6.2. AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB) 

 

A Faculdade INSTED  possui também o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros 

(AVCB), expedido pelo Grupamento de Bombeiros Militar de de Campo Grande e está 

disponível nas instalações físicas à disposição da Comissão de Avaliadores do 

MEC/INEP. 

 

6.3. MANUTENÇÃO E GUARDA DO ACERVO ACADÊMICO (PORTARIA N° 

1.224, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2013) 

 

A Faculdade INSTED  em atendimento a Portaria nº 1.224/2013, quando credenciado 

irá indicar o responsável pela Manutenção e Guarda do Acervo Acadêmico e 

protocolará no MEC ofício com a indicação. 

 

6.4. CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE FÍSICA PARA PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA OU MOBILIDADE REDUZIDA, TRANSTORNOS DE CONDUTA E 

ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO CONFORME DISPOSTO NA CF/88, 

ART. 205, 206 E 208, NA NBR 9050/2004, DA ABNT, NA LEI N° 10.098/2000, NOS 

DECRETOS N° 5.296/2004, N° 6.949/2009, N° 7.611/2011 E NA PORTARIA N° 

3.284/2003. 

 

A Faculdade INSTED  atende integralmente os requisitos legais relativos às condições 

acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, conforme 

disposto na CF/88, Art. 205, 206 e 208, na NBR 9050/2004, da ABNT, na Lei N° 
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10.098/2000, nos Decretos N° 5.296/2004, N° 6.949/2009, N° 7.611/2011 e na 

Portaria N° 3.284/2003. 

A Faculdade INSTED possui piso tátil direcional e de alerta, possui elevadores, 

sinalização em braile, banheiro adaptado, rampas de acesso na entrada, vagas de 

estacionamento reservadas para pessoas com deficiência, compromisso de, se 

solicitado, disponibilizar os meios adequados para atendimento aos estudantes 

portadores de deficiência visual ou auditiva, serviço de atendimento psicopedagógico 

no Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAP), para atendimento a estudantes 

portadores de necessidades educacionais especiais ou dificuldade de aprendizagem. 

 

6.5. CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE PEDAGÓGICA, ATITUDINAL E DAS 

COMUNICAÇÕES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OU MOBILIDADE 

REDUZIDA, TRANSTORNOS DE CONDUTA E ALTAS 

HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO CONFORME DISPOSTO NA CF/88, ART. 205, 

206 E 208, NA NBR 9050/2004, DA ABNT, NA LEI N° 10.098/2000, NOS DECRETOS 

N° 5.296/2004, N° 6.949/2009, N° 7.611/2011 E NA PORTARIA N° 3.284/2003. 

 

A Faculdade INSTED, apresenta condições de acesso e garante a acessibilidade 

física para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, transtornos de conduta e 

altas habilidades/superdotação, conforme disposto na CF/88, Art. 205, 206 e 208, na 

NBR 9050/2004, da ABNT, na Lei N° 10.098/2000, nos Decretos N° 5.296/2004, N° 

6.949/2009, N° 7.611/2011 e na Portaria N° 3.284/2003. 

A Faculdade INSTED garante o acesso ao conhecimento a todas as pessoas, 

independente da raça, credo, orientação sexual, deficiência de alguma forma ou 

diferencial cognitivo, sendo compromisso daqueles que detêm o conhecimento, 

envidar esforços no sentido de minimizar a exclusão social, a pobreza, a violência, o 

analfabetismo, a fome e as enfermidades. 

A inclusão não pode ser concebida apenas como a inserção da pessoa com 

deficiência (e/ou mobilidade reduzida) ou diferencial cognitivo num estabelecimento 

de ensino, mas proporcionar-lhe condições de aquisição do conhecimento e 

participação ativa do processo educacional, prevendo recursos e serviço de apoio 

especializado para que o estudante tenha condições de integrar-se na sociedade e 

ingressar no mundo do trabalho de acordo com suas possibilidades.  
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Aos estudantes com deficiência visual, caso tenha ingressantes com estas 

necessidades, a instituição promove as condições necessárias para o bom 

aprendizado do estudante. 

Aos estudantes com deficiência auditiva, a instituição proporciona além de 

capacitação em LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) para seus professores, 

intérprete em LIBRAS, na forma que o aluno requerer, principalmente em períodos de 

realização de provas, para complementar a avaliação escrita quando o estudante não 

conseguir expressar o seu real conhecimento, bem como orientação aos professores 

para que valorizem o conteúdo semântico e conheçam as especificidades linguísticas 

do estudante com deficiência auditiva. 

Além disso, A Faculdade INSTED possui a questão da acessibilidade pedagógica e 

atitudinal tratada, continuamente, no âmbito de seus programas de formação 

continuada dos corpos docente e técnico-administrativo. 

 

6.6. PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM TRANSTORNO DO 

ESPECTRO AUTISTA, CONFORME DISPOSTO NA LEI N° 12.764, DE 27 DE 

DEZEMBRO DE 2012. 

 

A Faculdade INSTED, em atendimento a Lei 12.764 de 27 de dezembro de 2012 

institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do 

Espectro Autista, desenvolve uma política para o atendimento aos estudantes com 

deficiência, através do Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAP) da Faculdade 

INSTED, que de forma interdisciplinar desenvolverá ações referentes às questões que 

envolvam o estudante com necessidades especiais. 

Além disso, as questões ligadas à proteção dos direitos a pessoa com transtorno do 

espectro autista é tratada, continuamente, no âmbito de seus programas de formação 

continuada dos corpos docente e técnico-administrativo. 

 

6.7. PLANO DE CARGOS E CARREIRA DOCENTE 

 

O Plano de Carreira Docente atualizado foi protocolado na Delegacia Regional do 

Trabalho de Campo Grande, em abril de 2022. 
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6.8 PLANO DE CARGOS E CARREIRA DOS TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS 

 

O Plano Cargos e Carreira dos Técnicos-Administrativo atualizado foi protocolado na 

Delegacia Regional do Trabalho de Campo Grande em  abril de 2022. 

 

6.9. TITULAÇÃO DO CORPO DOCENTE 

 

A composição do Corpo Docente no que se refere à titulação, regime de trabalho, 

atende a Lei n° 9.394/96, e seus currículos lattes, bem como suas comprovações 

encontram-se à disposição da Comissão de Avaliadores do MEC/INEP nas 

dependências da Faculdade INSTED . 

O corpo docente, constituído de professores qualificados nas respectivas áreas de 

formação, com capacidade didática e de educação em geral, tem por compromisso o 

respeito aos dispositivos, princípios e valores institucionais explicitados no Regimento 

da Faculdade INSTED, bem como o que estabelece a legislação trabalhista.  

O perfil do corpo docente, detalhado abaixo, é abrangido pela composição; critérios 

de seleção e contratação; políticas de qualificação e carreiras; procedimentos para 

substituição de docentes; e cronograma de expansão. 

O perfil desejado do docente para os cursos da Faculdade INSTED, além de englobar 

a experiência profissional comprovada, é caracterizada como de: 

▪ profissional docente capaz de agir como agente reflexivo, criativo e 

transformador das experiências curriculares efetivadas; que estejam buscando 

alternativas de melhoria de conhecimento, atitudes e habilidades pertinentes à prática 

pedagógica; 

▪ profissional que possua a competência caracterizada por habilidades 

em: ministrar aulas interativas, utilizar textos de periódicos afins, desenvolver 

pesquisas bibliográficas e de campo, realizar seminários, desenvolver estudo de caso, 

promover ciclo de palestras, promover jogos de empresas e visitas a organizações; 

capacidade de utilizar com eficácia recursos audiovisuais como retroprojetores, 

projetores multimídia, filmes temáticos, além de equipamentos e ferramentas de 

software de apoio, laboratórios especiais para aprendizagem em grupo e laboratórios 

para a realização de atividades práticas; 
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▪ profissional preparado para promover o ensino-aprendizagem de forma 

sócio-interativa, visando à formação de um acadêmico de senso crítico, inovador e 

criativo, ao aliar o ensino à iniciação e à extensão; 

▪ profissional que se apresente de forma equilibrada psico-afetivamente 

de maneira a estabelecer uma convivência sadia e respeitosa com seus estudantes, 

e inclusive ser capaz de estabelecer os adequados estímulos de motivação. 

Quanto à titulação, para pertencer ao quadro docente da Faculdade INSTED, o título 

mínimo a ser aceito é o de especialização, desde que possua vasta experiência na 

área e na disciplina que irá ministrar, e são os professores responsáveis pelas 

disciplinas específicas, cuja área de concentração demanda uma grande experiência 

em determinado assunto. O privilégio fica para os docentes que possuem títulos de 

mestrado e doutorado, pois, além de atender as exigências da legislação do ensino 

superior vigente, são aqueles que possuem experiências maiores na área de 

investigação científica e que contribuirão para o desenvolvimento didático-pedagógico 

da instituição. 

O Quadro de Docentes da Faculdade INSTED consta  no Anexo I deste PDI. 

 

6.10. REGIME DE TRABALHO DO CORPO DOCENTE 

 

Com relação ao regime de trabalho, o pessoal docente da Faculdade INSTED está 

sujeito à prestação de serviços semanais, da seguinte forma: 

▪ TI - Tempo Integral: 40 horas semanais de trabalho, nelas reservados o 

tempo de pelo menos, 20 horas semanais para estudo, pesquisa, trabalhos de 

extensão, planejamento e avaliação; 

▪ TP – Tempo parcial: 12 ou mais horas semanais de trabalho, nelas 

reservados pelo menos 25% do tempo para estudos, planejamento, avaliação e 

orientação de estudantes;  

▪ Horista: exclusivamente para ministrar aulas, independentemente da 

carga horária contratada. 

As horas de trabalho não utilizadas como carga didática do Docente são distribuídas 

em preparo de aulas, assistência aos estudantes, preparação e correção de provas e 

exames, iniciação científica, encargos administrativos, reuniões de órgãos colegiados, 

trabalhos práticos ou atividades de assessoria e extensão a se desenvolverem na 
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instituição ou em local determinado pela Faculdade INSTED . 

 

6.11. FORMA LEGAL DE CONTRATAÇÃO DOS PROFESSORES 

 

Os professores são contratados pela Mantenedora, segundo o regime das leis 

trabalhistas, observados os critérios e normas do Regimento Interno e do Plano de 

Carreira Docente. 

A admissão do professor é feita mediante seleção procedida pela Coordenadoria de 

Curso e homologada pela Mantenedora, observados os seguintes critérios: 

▪ além da idoneidade moral do candidato, serão considerados seus títulos 

acadêmicos, didáticos e profissionais, relacionados com a matéria a ser por ele 

lecionada; 

▪ constitui requisito básico o diploma de graduação ou pós-graduação 

correspondente a curso que inclua, em nível não inferior de complexidade, matéria 

idêntica ou afim àquela a ser lecionada. 

São requisitos mínimos para ingresso nas categorias da carreira docente: 

▪ para a admissão de professor na categoria Professor Assistente, exige-

se como titulação acadêmica mínima, certificado de pós-graduação lato sensu, em 

nível de especialização, obtido nas condições para este fim definidas pelo Conselho 

Nacional de Educação;  

▪ para a admissão de professor na categoria Professor Adjunto, exige-se 

como titulação acadêmica mínima, título de mestre obtido em curso nacional 

credenciado ou equivalente estrangeiro; e; 

▪ para admissão de professor na categoria Professor Titular, exige-se 

titulação acadêmica mínima, título de doutor, obtido em curso nacional credenciado 

ou equivalente estrangeiro, ou título de livre docente obtido na forma da lei. 

Para fins de ascensão a uma categoria mais elevada, o critério é a titulação do 

professor. O acesso de uma categoria para outra se dá pela comprovação da titulação 

adquirida através do requerimento à coordenação do curso a qual encaminhará para 

aprovação da Diretoria. 

Na promoção do nível Professor Assistente para Professor Adjunto, o decurso de 

tempo será de um ano, contado a partir da data de admissão. Nas promoções entre 

os demais níveis, o decurso de tempo será de dois anos, contados a partir da última 
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alteração desta espécie. Por fim, pela produção científica e intelectual do docente, a 

carga da Comissão de Avaliação Docente, para aprovação da Diretoria, observados 

ainda, os seguintes termos: 

▪ para o primeiro enquadramento, o professor poderá apresentar toda a 

sua produção científica e intelectual; 

▪ o enquadramento ou ascensão nos diversos níveis só será efetuado 

mediante requerimento do interessado instruído com a documentação comprobatória 

completa. 

A constatação de qualquer irregularidade no enquadramento ou na comprovação da 

documentação apresentada implica no cancelamento do enquadramento ou ascensão 

aprovada, independente de outras sanções legais. 

 

6.12 COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO (CPA), CONFORME DISPOSTO NO 

ART. 11 DA LEI N° 10.861/2004 

 

A Comissão Própria de Avaliação da Faculdade INSTED atende ao disposto na Lei nº 

10.861 de 14 de abril de 2004, tendo atuação autônoma em relação a conselhos e 

demais órgãos existentes na Instituição. 

A CPA da Faculdade INSTED  é constituída, conforme estabelece a Lei 10.861/2004, 

por segmentos da comunidade acadêmica e de representantes da sociedade civil 

organizada, em proporções equivalentes, de maneira que nenhum segmento seja 

privilegiado. 

 

6.13. COMISSÃO LOCAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL 

(COLAP) 

 

A COLAP (Comissão de Acompanhamento e Controle Social do Programa 

Universidade Para Todos – PROUNI) foi instituída para atender a Portaria MEC nº 

1.132, de 2 de dezembro de 2009, complementada pela Portaria MEC nº 1.133, de 2 

de dezembro de 2009,  alteradas Portaria MEC nº 183, de 13 de março de 2013, com 

finalidade de promover a articulação entre a comissão nacional de acompanhamento 

e controle social – CONAP e a comunidade acadêmica. 
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Seu objetivo é acompanhar, averiguar e fiscalizar o PROUNI na IES, portanto, 

qualquer dúvida, sugestão para melhoria ou denúncia de irregularidades encontradas 

por qualquer membro acadêmico.  

A COLAP é composta por: 1 (um) representantes do corpo discente, bolsista do 

ProUni; 1 (um) representante do corpo docente; 1 (um) representante / coordenador 

do ProUni; e  1 (um) representante da Sociedade Civil. 

A Faculdade INSTED, após seu credenciamento no MEC, mediante ato da Direção 

Geral constituiu a Comissão Local de Acompanhamento e Controle Social - COLAP 

em atendimento a legislação vigente, para adesão do FIES e do PROUNI. 

 

6.14. COMISSÃO PERMANENTE DE SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO 

(CPSA) 

 

A CPSA é uma Comissão instituída pela Portaria Normativa Nº 1, de 22 de Janeiro de 

2010, é responsável pela análise e validação das informações prestadas pelo 

candidato no ato da inscrição, visando a realização da Contratação do Financiamento 

Estudantil FIES e/ou renovações por Aditamento de Contrato. 

A CPSA é composta por cinco membros, sendo dois representantes da instituição de 

ensino, dois representantes da entidade máxima de representação estudantil da 

instituição de ensino e um representante do corpo docente da instituição de ensino. 

Os representantes da CPSA deverão integrar o corpo docente, discente e 

administrativo do local de oferta de cursos. A constituição da CPSA deve contemplar 

o presidente e vice-presidente da Comissão, e é designada por portaria emitida pela 

Direção Geral da Faculdade INSTED. 

A CPSA é uma  organização presente em todas as instituições de ensino superior 

parceiras do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) do governo federal, e 

designada para tratar de assuntos relacionados ao FIES desde o momento da 

inscrição até o processo de aditamento.  

 6.15. DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA EDUCAÇÃO DAS 

RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E PARA O ENSINO DE HISTÓRIA E CULTURA 

AFRO-BRASILEIRA, AFRICANA E INDÍGENA, NOS TERMOS DA LEI N° 9.394/96, 

COM A REDAÇÃO DADA PELAS LEIS N° 10.639/2003 E N° 11.645/2008, E DA 
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RESOLUÇÃO CNE/CP N° 1/2004, FUNDAMENTADA NO PARECER CNE/CP N° 

3/2004. 

 

A Faculdade INSTED, em conformidade com a 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 N° 9.394/96, com a redação dada 

pelas Leis N° 10.639/2003 e N° 11.645/2008, e da Resolução CNE/CP N° 1/2004, 

fundamentada no Parecer CNE/CP N° 3/2004 em consonância atende através dos 

conteúdos relativos à educação das Relações Étnico-Raciais e de Ensino de História 

e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena, mais especificamente em disciplinas 

específicas e Atividades Complementares Multidisciplinares, nas matrizes curriculares 

dos cursos na modalidade presencial e na modalidade a distância, oferecidos na 

Faculdade INSTED. 

 

6.16. POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, CONFORME DISPOSTO NA LEI 

N° 9.795/1999, NO DECRETO N° 4.281/2002 E NA RESOLUÇÃO CNE/CP N° 

2/2012. 

 

A Faculdade INSTED adota Políticas de Educação Ambiental, conforme disposto na 

Lei N° 9.795/1999, no Decreto N° 4.281/2002 e na Resolução CNE/CP N° 2/2012. 

Na Faculdade INSTED, a Educação Ambiental é uma atividade de cunho institucional 

e transversal, ou  seja, trabalhada em disciplinas específicas e transversalmente em 

disciplinas de apoio, e em  eventos que envolvam todos os cursos da Instituição. 

Esses eventos serão direcionados para palestras que abordem temas sobre o meio 

ambiente, desenvolvimento sustentável, políticas ambientais, educação ambiental e o 

papel de cada curso de graduação ofertado pela IES nesse processo. A integração 

dos cursos de graduação da Faculdade INSTED com as políticas de educação 

ambiental acontece por meio de conteúdos ministrados em disciplinas cuja temática 

possam ser abordadas, em disciplina específica para esse fim, e também será 

estimulado nos estudantes que estiverem cursando estas disciplinas, a oportunidade 

de fazerem parte da equipe responsável pelos eventos e programas direcionados ao 

meio ambiente. Além disso, em relação ao Meio Ambiente, a Faculdade INSTED 

desenvolverá projetos que visam sensibilizar as comunidades do entorno quanto à 



  

291  

conservação do Meio Ambiente, através de palestras, trabalhos em grupo, oficinas e 

trabalhos de mutirão em escolas, associações etc. 

A Faculdade INSTED realizará ações de ensino e extensão, assumindo o 

compromisso ético com a premissa ambiental. 

 

6.17. DESENVOLVIMENTO NACIONAL SUSTENTÁVEL, CONFORME DISPOSTO 

NO DECRETO N° 7.746, DE 05/06/2012 E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 10, DE 

12/11/2012. 

 

Não se aplica, haja vista que o Decreto Nº 7.746/2012 e a Instrução Normativa 

Nº10/2012 se aplicam à Administração Pública Federal. 

Apesar disto, a questão da sustentabilidade será tratada de forma contínua no âmbito 

da política institucional para educação ambiental a ser implantada pela Faculdade 

INSTED . 

 

6.18. DIRETRIZES NACIONAIS PARA A EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS, 

CONFORME DISPOSTO NO PARECER CNE/CP Nº 8/2012, DE 06/03/2012, QUE 

ORIGINOU A RESOLUÇÃO CNE/CP N° 1, DE 30/05/2012. 

 

Em atendimento a Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, 

conforme disposto no Parecer CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, que originou a Resolução 

CNE/CP N° 1, de 30/05/2012, a Faculdade INSTED acredita que direitos humanos é 

uma questão multidisciplinar, que aborda vários segmentos e assuntos presentes na 

vida e portanto, e embora, tenha uma disciplina específica paa essa abordagem, o 

tema também será tratado de forma transversal e multidisciplinar. Desta forma, 

desenvolverá os conteúdos de Educação para os direitos humanos, exigidos pela 

Resolução CP/CNE 1/2012, os quais serão disponibilizados em disciplinas conforme 

inseridas na matriz curricular dos seus cursos. Também estará presente nas 

atividades acadêmicas complementares onde essa temática esteja envolvida. Assim 

sendo, serão estimuladas as ações de extensão voltadas para a promoção de direitos 

humanos, em diálogo com os segmentos sociais em situação de exclusão social e 

violação de direitos, assim como os movimentos sociais e a gestão pública. 
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6.19 PROJETO DE INCLUSÃO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

(ACESSIBILIDADE/ POLÍTICA DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM 

TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA)  

 

A Faculdade INSTED elenca neste documento a discriminação e informações acerca 

do atendimento às pessoas com deficiência e a Política de Proteção dos Direitos da 

Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. 

A Faculdade INSTED possui instalações modernas e planejadas de forma a favorecer 

a interação frequente entre os estudantes e entre estes e os professores. As 

dependências da Instituição oferecem conforto e condições adequadas ao 

desenvolvimento acadêmico dos estudantes. A Faculdade INSTED mantém 

instalações preparadas para receber estudantes com deficiência e/ou mobilidade 

reduzida. Os sanitários possuem boxes destinados a pessoas com deficiências físicas 

e os acessos ao auditório e dependências são feitos por meio de rampas (no corredor 

dos pavimentos) de pequena inclinação e elevador.  

A Faculdade INSTED  possui infraestrutura para possibilitar o acesso de pessoas com 

deficiência, de acordo com os requisitos abaixo estabelecidos:  

I. Eliminação de barreiras arquitetônicas para circulação do estudante com 

deficiência e/ou mobilidade reduzida, permitindo o acesso aos espaços de uso 

coletivo;  

II. Reserva de vagas em estacionamento;  

III. corrimão na rampa de entrada do prédio para facilitar a circulação de 

cadeira de rodas;  

IV. Portas e banheiros adaptados com espaço suficiente para permitir o 

acesso de cadeira de rodas, com apoio nas paredes laterais;  

Para os estudantes com deficiência, a Faculdade INSTED, de acordo com o 

compromisso formal da Instituição, proporciona, desde o acesso até a conclusão do 

curso, sala de apoio, profissionais para acompanhamento psicólogo, psicopedagogos, 

(tradutor de LIBRAS e intérprete brailista, quando solicitado).  

Assegurar a acessibilidade é uma obrigação das IES, públicas e privadas, 

pertencentes ao sistema federal de ensino. A obrigação é determinada, em especial, 

no Decreto n° 5.296/2004, bem como é definida pela Lei n° 10.048/2000, pela Lei n° 

10.098/2000, pelo Decreto n° 5.626/2005, pelo Decreto n° 7.611/2011 regulamentada 
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pela Portaria MEC n° 3.284/2003 e pela Lei Brasileira de Inclusão nº 13.146/2015. 

Nesse mesmo sentido, preveem a política educacional vigente e os referenciais 

pedagógicos da educação inclusiva.  

Para melhor compreensão dessa obrigação, destaca-se o previsto no art. 3º da Lei 

Brasileira de Inclusão (Lei n. 13.146/2015): 

  

Art. 3o  Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se: 
I - acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, 

com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos 
urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus 
sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos 
ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana 
como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida; 

II - desenho universal: concepção de produtos, ambientes, programas 
e serviços a serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de 
adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia 
assistiva; 

III - tecnologia assistiva ou ajuda técnica: produtos, equipamentos, 
dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que 
objetivem promover a funcionalidade, relacionada à atividade e à participação 
da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando à sua 
autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social; 

IV - barreiras: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento 
que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a 
fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de 
movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à 
compreensão, à circulação com segurança, entre outros, classificadas em: 

a) barreiras urbanísticas: as existentes nas vias e nos espaços públicos 
e privados abertos ao público ou de uso coletivo; 

b) barreiras arquitetônicas: as existentes nos edifícios públicos e 
privados; 

c) barreiras nos transportes: as existentes nos sistemas e meios de 
transportes; 

d) barreiras nas comunicações e na informação: qualquer entrave, 
obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a 
expressão ou o recebimento de mensagens e de informações por intermédio 
de sistemas de comunicação e de tecnologia da informação; 

e) barreiras atitudinais: atitudes ou comportamentos que impeçam ou 
prejudiquem a participação social da pessoa com deficiência em igualdade 
de condições e oportunidades com as demais pessoas; 

f) barreiras tecnológicas: as que dificultam ou impedem o acesso da 
pessoa com deficiência às tecnologias; 

V - comunicação: forma de interação dos cidadãos que abrange, entre 
outras opções, as línguas, inclusive a Língua Brasileira de Sinais (Libras), a 
visualização de textos, o Braille, o sistema de sinalização ou de comunicação 
tátil, os caracteres ampliados, os dispositivos multimídia, assim como a 
linguagem simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e os meios de voz 
digitalizados e os modos, meios e formatos aumentativos e alternativos de 
comunicação, incluindo as tecnologias da informação e das comunicações; 

VI - adaptações razoáveis: adaptações, modificações e ajustes 
necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional e 
indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que a pessoa 
com deficiência possa gozar ou exercer, em igualdade de condições e 
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oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos e liberdades 
fundamentais; 

VII - elemento de urbanização: quaisquer componentes de obras de 
urbanização, tais como os referentes a pavimentação, saneamento, 
encanamento para esgotos, distribuição de energia elétrica e de gás, 
iluminação pública, serviços de comunicação, abastecimento e distribuição 
de água, paisagismo e os que materializam as indicações do planejamento 
urbanístico;   

VIII - mobiliário urbano: conjunto de objetos existentes nas vias e nos 
espaços públicos, superpostos ou adicionados aos elementos de 
urbanização ou de edificação, de forma que sua modificação ou seu traslado 
não provoque alterações substanciais nesses elementos, tais como 
semáforos, postes de sinalização e similares, terminais e pontos de acesso 
coletivo às telecomunicações, fontes de água, lixeiras, toldos, marquises, 
bancos, quiosques e quaisquer outros de natureza análoga; 

IX - pessoa com mobilidade reduzida: aquela que tenha, por qualquer 
motivo, dificuldade de movimentação, permanente ou temporária, gerando 
redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou da 
percepção, incluindo idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo e 
obeso; 

X - residências inclusivas: unidades de oferta do Serviço de 
Acolhimento do Sistema Único de Assistência Social (Suas) localizadas em 
áreas residenciais da comunidade, com estruturas adequadas, que possam 
contar com apoio psicossocial para o atendimento das necessidades da 
pessoa acolhida, destinadas a jovens e adultos com deficiência, em situação 
de dependência, que não dispõem de condições de autossustentabilidade e 
com vínculos familiares fragilizados ou rompidos; 

XI - moradia para a vida independente da pessoa com deficiência: 
moradia com estruturas adequadas capazes de proporcionar serviços de 
apoio coletivos e individualizados que respeitem e ampliem o grau de 
autonomia de jovens e adultos com deficiência;   

XII - atendente pessoal: pessoa, membro ou não da família, que, com 
ou sem remuneração, assiste ou presta cuidados básicos e essenciais à 
pessoa com deficiência no exercício de suas atividades diárias, excluídas as 
técnicas ou os procedimentos identificados com profissões legalmente 
estabelecidas; 

XIII - profissional de apoio escolar: pessoa que exerce atividades de 
alimentação, higiene e locomoção do estudante com deficiência e atua em 
todas as atividades escolares nas quais se fizer necessária, em todos os 
níveis e modalidades de ensino, em instituições públicas e privadas, 
excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados com profissões 
legalmente estabelecidas; 

XIV - acompanhante: aquele que acompanha a pessoa com deficiência, 
podendo ou não desempenhar as funções de atendente pessoal. 

 

Logo, faz-se necessário assegurar a acessibilidade e conferir condições necessárias 

para o pleno acesso, participação e aprendizagem dos estudantes com deficiência ou 

mobilidade reduzida, em todas as atividades acadêmicas. Nessa perspectiva, a 

Faculdade INSTED possui acessibilidade como a eliminação de barreiras 

arquitetônicas e atitudinais, a promoção de tecnologia assistiva e atendimento 

educacional especializado para os estudantes.  
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Existe adequada instalação de programas que demonstram a capacidade da IES em 

facilitar o acesso e a permanência do estudante, permitindo o intercâmbio acadêmico 

e cultural: Núcleo de Atendimento Discente e Programas de Monitoria, Núcleo de 

Apoio Psicopedagógico. Os estímulos a permanência estão centrados em processos 

de nivelamento, no atendimento psicopedagógico e nos programas governamentais 

de financiamento (FIES e PROUNI). A previsão de intercâmbio acadêmico e cultural 

e iniciação científica é centrada na política de iniciação científica da IES, focada no 

desenvolvimento de iniciativas oriundas da comunidade e perspectivas de mercado.  

Em relação à Biblioteca, está situada em um espaço de fácil acessibilidade para 

estudos individuais, atendendo adequadamente aos requisitos de área física, limpeza, 

iluminação, acústica, ventilação, segurança, conservação, conforto, horários de 

atendimento.  

As instalações sanitárias existentes atendem de maneira satisfatória aos requisitos de 

espaço físico, ventilação e limpeza, uma vez que existe banheiros para pessoas com 

deficiência e/ou mobilidade reduzida.  

Portanto, a Faculdade INSTED, em observância às disposições legais do Decreto n° 

5.296/2004, do Decreto n° 5.626/2005, do Decreto n° 7.611/2011, da Portaria MEC n° 

3.284/2003 e da Lei Brasileira de Inclusão nº 13.146/2015, a acessibilidade é 

averiguada pelo Ministério da Educação - MEC no âmbito dos processos regulatórios: 

nos processos de credenciamento e recredenciamento de IES, bem como nos de 

autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos superiores.  

 

6.20 POLÍTICA DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM TRANSTORNO 

DO ESPECTRO AUTISTA 

 

PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO 

AUTISTA (LEI N° 12.764/2012) 

 

Nos termos da Lei 12.764/12 (Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da 

Pessoa com Transtorno do Espectro Autista), a pessoa com transtorno do espectro 

autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais. As 

pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista) têm seus direitos previstos na 

Constituição Federal em vigor, bem como alguns direitos contidos em leis específicas. 
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A Faculdade INSTED  preparará o corpo docente e técnico-administrativo para melhor 

atender ao discente com TEA, por meio de cursos de capacitação, como também a 

própria instituição irá investir em melhoria na estrutura física para melhor atender os 

estudantes. 

O atendimento das pessoas com Transtorno Espectro Autista (TEA) são 

contempladas em todo território nacional pelas políticas de educação inclusiva, numa 

perspectiva de superação às perspectivas de exclusão, segregação e integração 

historicamente aplicadas. No entanto, a Educação Inclusiva busca a centralidade da 

organização sócio-política na busca pela preservação dos direitos individuais do 

cidadão e seu atendimento de acordo com sua especificidade. Para tanto, a 

Faculdade INSTED, fundamenta sua proposta pedagógica de inclusão subsidiando-

se legalmente pela Constituição Federal de 1988, onde o artigo 205, garante como 

um direito de todos, o pleno desenvolvimento da pessoa, o exercício da cidadania e a 

qualificação para o trabalho. E no artigo 206, inciso I, estabelece a “igualdade de 

condições de acesso e permanência na escola” como um dos princípios para o ensino 

e garante como dever do Estado, a oferta do atendimento educacional especializado, 

preferencialmente na rede regular de ensino. Para tanto, o Transtorno Espectro 

Autista (TEA), abordado pela Lei N° 12.764 institui a Proteção dos Direitos da Pessoa 

com Transtorno do Espectro Autista (TEA), de 27 de dezembro de 2012, o art. 3º da 

referida Lei, define os direitos da pessoa com transtorno do espectro autista: 

I - a vida digna, a integridade física e moral, o livre desenvolvimento da 
personalidade, a segurança e o lazer; II - a proteção contra qualquer forma de 
abuso e exploração; III - o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à 
atenção integral às suas necessidades de saúde, incluindo: a) o diagnóstico 
precoce, ainda que não definitivo; b) o atendimento multiprofissional; c) a 
nutrição adequada e a terapia nutricional; d) os medicamentos; e) informações 
que auxiliem no diagnóstico e no tratamento; IV - o acesso: a) à educação e ao 
ensino profissionalizante; b) à moradia, inclusive à residência protegida; c) ao 
mercado de trabalho; d) à previdência social e à assistência social. 

 

A  Faculdade INSTED, encontra-se preparada e assume o compromisso de atender 

as regulamentações legais, a todos os acadêmicos com Transtornos do Espectro 

Autista (TEA), bem como desenvolver, junto à comunidade acadêmica, atividades e 

ações educativas e preventivas. Desta forma, a Insitutição subsidiará o atendimento 

por meio do NAP - Núcleo de Apoio Psicopedagógico, que promoverá a formação 

continuada de professores baseada na compreensão das diferenças de cada 
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estudante, com foco na integração e acessibilidade, estímulo ao convívio social e 

valorização de diferentes formas de pensar. Concomitante, os currículos assumem a 

flexibilidade, as atividades acadêmicas e/ou avaliativas terão uma estrutura e tempo 

diferenciado, as diferentes metodologias de trabalho no alcance das necessidades, 

adaptação de conteúdos e formas de avaliação, preferencialmente práticos e focados 

em esquemas visuais. Quanto ao atendimento pedagógico dos acadêmicos com TEA, 

são realizadas as seguintes ações:  

a) Formação continuada para o corpo docente e técnico-administrativo, no intuito, de 

subsidiar nas intervenções pedagógicas e metodológicas; (percepção de alguma 

indicação de algum transtorno, sendo o mesmo encaminhado formalmente esses 

estudantes ao NAP) 

b) Adaptação curricular quando necessário;  

c) Atendimento do NAP com vista ao acolhimento, atendimento e encaminhamento 

das necessidades educativas especiais relacionadas aos processos de 

aprendizagem;  

d) Encaminhamento para o sistema de saúde, quando se fizer necessário. (para 

confirmação através de diagnóstico médico) 

Caso se tenha tal confirmação, a Coordenadora do NAP promoverá as ações e 

orientações necessárias a garantia do atendimento aos direitos desse estudante na 

Faculdade INSTED, conforme se estabelece na referida lei. 

A Instituição se compromete em atender as pessoas com deficiência e/ou mobilidade 

reduzida sempre que se fizer necessário, com reformas, adaptações e condições de 

acolhimento, acessibilidade e convivência junto com a comunidade acadêmica. 
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ANEXOS 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

CORPO  DOCENTE – CURSOS PRESENCIAIS (referência julho 2022)  
 

Na composição do quadro docente da Faculdade INSTED temos 50 (cinquenta) professores 

lotados nos cursos presenciais. Considerando a titulação desses professores, temos: 

-  15 (quinze)  doutores o que corresponde a 30% do total; 

-  27 (vinte e sete) mestres o que corresponde a 54% do total; e 

-  somente 08 (oito) especialistas o que corresponde a 16% do total.  

No que se refere ao regime de trabalho, a configuração é a que se segue: 
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- apenas 08 (oito) professores Horistas, o que corresponde a 16% 

- e 84% dos professores com dedicação Parcial (56%) e Integral (28%) 

 

Docente 
Titulação 
Máxima 

Regime de 
trabalho 

Vinculo 
Emprega

tício 

Alexandre Lima Raslan Doutorado Parcial CLT 

Ana Claudia de Oliveira Pedro Andreo Mestrado Integral CLT 

Andre De Carvalho Pagnoncelli Doutorado Integral CLT 

Andre Matsushita Gonçalves Especialização Parcial CLT 

Avany Cardoso Leal Especialização Integral CLT 

Ayron Vinicius Pinheiro De Assuncao Mestrado Integral CLT 

Camila Sichinel Silva Mestrado Parcial CLT 

Carlos Igor De Oliveira Jitsumori Doutorado Parcial CLT 

Cristiane Maluf Rodrigues Correia Especialização Integral CLT 

Daniela Fernanda Viduani Sopran Gil Mestrado Integral CLT 

Deiseane Veiga Moreira Especialização Parcial CLT 

Ederson Roberto Da Costa Mestrado Horista CLT 

Edilene Aparecida Veneruchi De Campos Mestrado Parcial CLT 

Fabiana Annibal Faria De Oliveira Biazetto Mestrado Parcial CLT 

Fabio Pereira Do Vale Machado Doutorado Integral CLT 

Flavio Garcia Cabral Doutorado Horista CLT 

Gilberto Gonçalves Facco Doutorado Horista CLT 

Giuliana Elisa Dos Santos Mestrado Horista CLT 

Heloysa Vareschini Furtado Mestrado Parcial CLT 

José Carlos Taveira Doutorado Integral CLT 

Docente 
Titulação 
Máxima 

Regime de 
trabalho 

Vinculo 
Emprega

tício 

José Flavio Rodrigues Siqueira Doutorado Parcial CLT 

Lauane Gomes Braz Andrekowisk Volpe Camargo Doutorado Parcial CLT 

Leila Cristina Gonçalves De Oliveira Mestrado Parcial CLT  

Leonardo Avelino Duarte Doutorado Parcial CLT  

Leonardo Todsquini Silva Especialização Integral CLT 

Ligia Maria Mendes Martins De Moura Especialização Integral CLT 

Lilian Oliveira Daniel Mestrado Parcial CLT 

Lucas Bastos Sanches Mestrado Integral CLT 
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Referência: Recursos Humanos julho 2022 
 

ANEXO  II 

CORPO  TÉCNICO-ADMINISTRATIVO  (referência julho 2022) 
 

Funcionário Técnico-Administrativo Função 

Adson Ferreira Carlos Inspetor de Aluno 

Aline Passos Dantas Gerente de Marketing 

Ana Carolina da Cunha Oliveira Interprete Educacional 

André Henrique Portela Bessa Auxiliar de Tecnologia 

Célia Moises Moraes Consultora Educacional 

César Augusto Ferreira Consultora Educacional 

Christiane Sarate Siqueira Bernardi Coordenadora de Pós-Graduação 

Marcelo Henriques De Andrade Mestrado Parcial CLT 

Marcio Ricardo Coutinho Mestrado Parcial CLT 

Marielle Moreira Santos Benatti Mestrado Parcial CLT 

Mario Balduino De Oliveira Junior Doutorado Parcial CLT 

Monica Ferreira Satolani Mestrado Integral CLT 

Nabiha De Oliveira Maksoud Mestrado Parcial CLT 

Nilton Kiyoshi Kurachi Mestrado Horista CLT 

Ordália Alves de Almeida Doutorado Parcial  CLT 

Paola Gianotto Braga Mestrado Parcial CLT 

Paula Barreto Flud Mestrado Parcial CLT 

Renata Machado Garcia Dalpiaz Doutorado Parcial CLT 

Robson Sitorski Lins Mestrado Parcial CLT 

Rodrigo Flavio Barboza Da Silva Mestrado Parcial CLT 

Ronaldo Chadid Doutorado Parcial CLT 

Ruy Celso Barbosa Florence Doutorado Parcial CLT 

Ryan Caldas Quevedo Mestrado Parcial CLT 

Simone Jaqueline Ferreira De Almeida Mestrado Parcial CLT 

Thalita Machado Batista Especialização Horista CLT 

Valeria De Oliveira Dias Especialização Horista CLT 

Valeska Oliveira Gonçalves Ferreira Mestrado Parcial CLT 

Willian Maachar Mestrado Integral CLT 

Yuri Miguel Macedo Mestrado Integral CLT 
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Daniele Rodrigues de Oliveira Auxiliar Administrativo 

Erick Mota da Costa Auxiliar Administrativo 

Evandro Ricardo Zin Gerente de Tecnologia 

Francys Mayra Calderoni de Paula Auxiliar Administrativo 

Glaucy Stella Garcia de Andrade Assessora Executiva 

Joyce Kelly de Almeida Gerente Comercial 

Laiz Esttefany Oliveira de Miranda Assistente de Publicidade 

Leonardo Todsquini Silva Advogado 

Mariana Vera da Paixão Secretária Acadêmica 

Michel Luiz Molinari Campos Consultor Educacional 

Thaylla Martins de Oliveira Auxiliar Administrativo 

Thiago de Freitas Antunes da Silva Auxiliar Administrativo 

Tiago José de Lima Gerente Financeiro 

Victor Hugo Costa dos Santos Consultor Educacional 

Referência: Recursos Humanos julho 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

 

CORPO  DOCENTE – CURSOS DA EaD (referência julho 2022)   
 

Docente 
Titulação 
Máxima 

Regime de 
trabalho 

Vinculo 
Empregatício 

Ayron Vinicius Pinheiro De Assuncao Mestrado Integral CLT 

Carlos Igor De Oliveira Jitsumori Doutorado Parcial CLT 

Daniela Fernanda Viduani Sopran Gil Mestrado Integral CLT 

Fabiana Annibal Faria De Oliveira Biazetto Mestrado Parcial CLT 

Fabio Pereira Do Vale Machado Doutorado Integral CLT 

José Carlos Taveira Doutorado Integral CLT 

Monica Ferreira Satolani Mestrado Integral CLT 

Paola Gianotto Braga Mestrado Parcial CLT 

Paula Barreto Flud Mestrado Parcial CLT 
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Referência: Recursos Humanos julho 2022 
 

 

Yuri Miguel Macedo Mestrado Integral CLT 


