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APRESENTAÇÃO 

 

A  Sociedade  Educacional e Cultural Sergipe Del Rey Ltda., mantenedora da  

Faculdade São Luís de França – FSLF, clarifica e instrumentaliza os diferentes entendimentos 

presentes na essência do pensar estratégico, como validador das diferentes ações pensadas e 

articuladas como elementos cruciais à construção coletiva e formativa, presentes no objeto 

particular, aqui denominado PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL -PDI. 

Este instrumento, viabiliza o monitoramento micro e macro das ações enumeradas  e articuladas  

como diretrizes, estratégias e plano de ação. 

Assim, por meio deste instrumento é facultado a Instituição, antever, comparar, 

monitorar e convalidar  as diferentes propostas e ações presentes e intrínsecas no corpo do PDI. A 

propósito, este instrumento formula novos horizontes; servindo como documento, promotor de 

ideias e ações convalidadas pelo perfil Institucional de reorganizar, reajustar e reascender suas 

diretrizes de bases. 

Em suma, é por meio deste, que far-se-á presente, o estudo significativo das ações e, 

consequentemente dos resultados futuros, compreendidos a curto, médio e longo prazo.  

O sentido do documento é transitar de forma construtiva, nas diferentes nuances que 

interpelam o fazer Institucional como algo promotor de inferências e consolidações, para isto, ele 

versa em diretrizes e fragmentos que inter-relaciona o cenário geofísico, econômico, político e, 

preferencialmente Educacional.  

O PDI contempla as prerrogativas do Sistema Federal de  Ensino, presente na Lei  

9.394/96 e no Decreto 3.860/2001 e tem como objetivo consolidar e fixar os entendimentos acerca 

da estruturação, organização e consolidação das diferentes ações  planejadas por nossa Instituição, 

na vigência do quinquênio 2016-2020, considerando o cenário posto, e, certamente, as diferentes 

circunstâncias  atípicas ou não, que interage no cenário sócio/político/econômico e especificidades 

educacionais, local e regional. 

O anseio de alçar novos desafios e, com ele novas possibilidades de contemplar novos 

cursos e, na certeza de expandir o legado já consolidado da IES, promoveu o diálogo entre a FSLF e 

o Grupo Tiradentes. Esta união, revalidou o papel da faculdade, enquanto construtora de um fazer e 

um pensar articulado, capaz de agigantar-se e, conceder a ela o status de unidade. Sim, a partir desta 

mescla, ressurge uma ideologia, arreigada aos antigos compromissos da Instituição. Esta 

junção/aquisição da FSLF pelo Grupo Tiradentes, faculta a ambas, o compromisso educacional 

construtivo, partilhado e compartilhado. 
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O Grupo Tiradentes, referência no ensino superior, em Sergipe e no nordeste, encontrou 

nesta aquisição um denominador comum: foco na qualidade da Educação.  

Cientes do relevante papel da FSLF e, do reconhecimento do trabalho desenvolvido pela 

IES, o Grupo Tiradentes optou pela manutenção do corpo funcional, inclusive da direção. Este fato, 

consolida a importância em manter a cultura organizacional, entendida como um diferencial 

competitivo. 

A FSLF está inserida no Grupo Tiradentes, compondo uma estrutura de grupo, esse fato 

viabilizou a reorganização, reestruturação e reconfiguração de tópicos significativos e necessários à 

construção de um plano que agrega em suas instâncias um olhar direcionado ao campo avaliativo 

dos processos internos e externos. A aplicabilidade deste plano fomenta o estudo crítico-reflexivo 

da panorâmica nacional e, principalmente do desempenho da Instituição (FSLF) quando inquirida 

acerca das reflexões sobre os diferentes cenários e das perspectivas da comunidade onde está 

localizada a IES.  

A proposta aqui contida, deriva do ato reflexivo que está presente na  perspectiva 

articulada do pensar e do agir, como termômetros que evidenciam o papel e a interação da 

Instituição na perspectiva de construção coletiva, promotora de mudanças e transformações  da 

comunidade e, principalmente do entorno.  

O planejamento para nossa Instituição é uma atividade de primordial importância por 

tratar-se da reflexão sobre o trabalho que é realizado e, ao mesmo tempo, pela possibilidade de 

conhecer o significado desse trabalho para a comunidade que dele usufrui, principalmente no 

momento atual, quando o país atravessa grandes transformações sociais, culturais, políticas e 

econômicas. Planejar implica avaliar o contexto sócio econômico e avaliar-se como participante 

ativo desse contexto, num movimento dialético,  que requer uma pedagogia crítico-reflexiva que 

contemple as reais necessidades da atual sociedade. 

Os projetos pedagógicos já em andamento na Instituição, assim como o Plano de 

Desenvolvimento que segue, são instrumentos de realização coletiva, no plano de ações típicas de 

uma Instituição voltada e comprometida com o ensino, a pesquisa e a extensão. Portanto, não são 

meros documentos burocráticos, mas sim referências vivas por sua natureza, ponderadas por sua 

expressão, diretivas e factíveis quanto à dimensão das metas e dinâmicas no que se refere a 

objetivos e procedimentos. 

Dessa forma, o presente PDI, referente ao quinquênio 2016-2020, constitui-se em um 

documento desenvolvido pela própria IES, revisado e adaptado conforme a sua realidade e o seu 

porte,  constituindo-se em documento fiel ao cotidiano institucional. Portanto, são demonstradas 

aqui as metas institucionais e como estas serão atingidas.  
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Em suma, o objetivo crucial do documento é traduzir de forma clara e transparente 

questões relacionadas ao desenvolvimento Institucional. Formalizamos assim, o nosso plano de 

ação, que traduz o planejamento de todas as ações necessárias para atingir os diferentes resultados 

esperados, e, consolida assim, este documento como objeto norteador das atividades e do sentido de 

Ser da Instituição.  
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1. PERFIL INSTITUCIONAL 

 

1.1 Identificação 

 

Mantida 

Nome: Faculdade  São Lúis de França 

Sigla: FSLF 

Endereço: 

Rua Laranjeiras, nº. 1838 

Getulio Vargas 

CEP: 49.055-380 

Aracaju- Sergipe 

Site: www.fslf.com.br 

e-mail: atendimento@faculdadesaoluis.com.br 

 

Mantenedora 

Razão Social: Sociedade Educacional e Cultural Sergipe Del Rey LTDA 

Categoria Administrativa: Pessoa Jurídica de Direito Privado – Com fins lucrativos. 

CNPJ: 32.728.800/0001-10 

Endereço: 

Rua Laranjeiras, nº. 1838 

Getulio Vargas 

CEP: 49.055-380 

Aracaju- Sergipe 

Telefone: (079) 3214-6300 

Representante Legal: Jouberto Uchoa de Mendonça Junior 

 

1.2. Histórico da Endidade Mantenedora 

 

A inserção  da IES no cenário educacional  sergipano foi realizada pelo Decreto nº 

1.845 de 28 de março de 1996, autorizada pelo MEC via Portaria nº 2.067 de 31 de outubro de 

1997. 

http://www.fslf.com.br/
mailto:atendimento@faculdadesaoluis.com.br
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A FSLF passou a atuar no sentido de consolidar seu papel no contexto regional, 

articulando e promovendo  o ensino, a extensão, a ciência e a tecnologia como ferramentas 

agregadas, visando o desenvolvimento/crescimento dos participes e, principalmente na positivação 

de suas ações. Neste sentido, a IES promove ações, principalmente, em setores considerados 

fundamentais ao desenvolvimento educacional, profissional e  comercial. Interagindo deste modo 

com os diferentes segmentos construtores de uma sociedade que busca nas ações e interlocuções 

dos sujeitos um ideário de educação, justiça, ética e sobretudo a aproximação entre os diversos e 

diferentes atores sociais que buscam no dia a dia uma construção real de uma justiça social. 

A Faculdade São Luís nasceu em 1997 com o curso de Administração através de uma 

proposta inovadora: conciliar conhecimentos técnicos adquiridos, com conhecimentos de nós 

mesmos, enquanto pessoas. Trata-se de uma proposta ousada, diante da complexidade dos 

problemas que se apresentam para a humanidade no atual cenário mundial. Uma das palavras-

chaves para a Instituição: mudança, num contexto em que educação corresponde ao eixo central 

através do qual se desenrolam os processos de transformação humana e produção da vida material.  

Com o curso de Administração mais consolidado, foi pensado o curso de Pedagogia, 

que foi autorizado através da Portaria/MEC n.º 137 de 01 de fevereiro de 2001, publicada no Diário 

Oficial da União de 02/02/2001. A proposta era não pedir abertura de novos cursos indistintamente. 

Apenas depois de bem implantados e assimilados pela sociedade com a aferição da qualidade, é que 

novas propostas seriam agregadas.  Assim, foi pensado o curso de Letras. A faculdade consolidou-

se nas áreas em que deram origen a sua proposta: educação e gestão, não medindo esforços para 

alcançar o objetivo da qualidade. Já esteve entre os melhores resultados do Enade do curso de 

Pedagogia em 2005 e também no curso de Letras. Em Administração, obteve CPC em 2009 com 

conceito 3, sendo um dos melhores resultados do Estado. Dados sobre o IGC em 2012 colocaram a 

FSLF entre as melhores do nordeste com conceito 4. Portanto, a busca pela excelência no ensino 

desafia gestores e professores a melhorar ainda mais os próximos resultados. O processo de 

democratização da gestão Institucional apresenta sinais evidentes tanto no que se refere a 

descentralização administrativa quanto à ampla socialização (interna e externa) da informação, à 

consolidação da administração colegiada (no que se destaca o papel dos Conselhos Superiores da 

Instituição e dos Colegiados de Cursos) e às parcerias firmadas com a sociedade e o governo 

(estadual e municipal). Em 2014 foi solicitado os cursos tecnológicos de Logística, Eventos, 

Processos Gerenciais, e Gestão de Recursos Humanos, objetivando investir nessa modalidade de 

cursos. 

No início de 2015, a FSLF foi adquirida pelo Grupo Tiradentes, que abrange, no 

Nordeste, instituições em Alagoas e Recife, com pólos de Educação à Distância espalhados em 
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quase todos os municípios do Estado. Em Aracaju, o Grupo Tiradentes contempla a UNIT - 

Universidade Tiradentes, que é a principal Instituição de ensino superior e a única universidade 

particular do Estado, com programas de mestrado e doutorado e uma ampla atuação no crescimento 

da nossa região. 

A mantenedora da Faculdade São Luis de França, Sociedade Educacional e Cultural 

Sergipe Del Rey, busca desempenhar o seu papel social de promotora de desenvolvimento 

sustentado no conhecimento, construindo sua identidade à medida que define suas finalidades 

educativas, objetivos, diretrizes gerais de sua prática pedagógica, a partir, entre outros, dos 

fundamentos ético-políticos, epistemológicos, didático-pedagógicos e técnicos presentes nos seus 

princípios e diretrizes de ação. Estes pressupostos refletem uma opção da mantida FACULDADE 

SÃO LUÍS DE FRANÇA – FSLF em constituir um quadro de referência para as ações nela 

desenvolvidas, favorecendo assim que se efetive, no âmbito do ensino, um projeto pedagógico 

Institucional que a diferencie de outras instituições de igual natureza. 

O estatuto inicial da mantenedora foi registrado no cartório do 10º oficio em 23/08/1989 

como Associação Educacional e Cultural Sergipe Del Rey, ainda como entidade educacional e 

assistencial de fins filantrópicos, como era praxe à época. Com a modificação no Código Civil, os 

fins e o estatuto foi atualizado para ficar em concordância com o que era estabelecido na legislação.  

 

1.3 Marco Conceitual 

 

Desenvolver um Projeto Pedagógico Holístico baseado em desenvolvimenmto de 

competências segundo uma concepção que visa à integração do homem como um todo e com o 

universo a sua volta. Este projeto parte do pressuposto de que o homem uno, ou seja, o homem de 

mente holística, integrado em seu meio, consegue atingir a sua essência, conquistando 

independência e liberdade. 

Uma das especificidades da educação holística é que ela tem como foco primordial o 

futuro da humanidade e de todas as outras formas de vida do planeta Terra, e também um caráter 

profundamente prático e vivencial, o que dificulta o próprio teorizar as experiências, pois são de 

crescimento interior, muito subjetivas. Não é também um alternativismo e nem experiências 

espontaneístas de pequenos grupos. Ao contrário, o próprio termo holístico estabelece um diálogo 

profundo entre  a ciência e outras formas de apreensão da realidade, tentando superar o 

racionalismo reducionista. Para a visão holística, educar significa utilizar práticas pedagógicas que 

desenvolvam simultaneamente razão, sensação, sentimento e intuição e que estimulem a integração 

intercultural e a visão planetária das coisas, em nome da paz e unidade do mundo. 
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Assim, o conceito de educação holística aqui adotado é aquele que visa a uma formação 

integrada e global para o estudante, na qual sensação, sentimento, razão e intuição se equilibram, se 

reforçam e se controlam reciprocamente, permitindo ao graduando a plena consciência de todos 

estes fatores em sua formação e em seu exercício profissional, possibilitando-lhe administrá-los 

com a presença de valores éticos construtivos.  

A visão de educação que a Faculdade São Luís de França propõe objetiva despertar 

não só razão mas também a intuição, a sensação e o sentimento. Nessa visão de educação, o 

conceito de aluno passivo - aquele que é ensinado sem participar do processo - é substituído pelo de 

aluno ativo - aquele que participa ativamente do processo, que assume e dirige a própria 

transformação; é o estudante que trabalha fazendo as pesquisas, as visitas, as observações sobre o 

campo de estudo, os relatórios e, muitas vezes, “ministrando aulas” . O professor assume a postura 

de “mediador”, que mais orienta do que “ensina” e que utiliza metodologias ativas e dá exemplos 

através do seu próprio comportamento, mostrando que tem profundamente integrados em si mesmo, 

os princípios que recomenda. 

O método de ensino que norteia o Projeto Pedagógico da FSLF objetiva desenvolver 

competências e favorecer uma aprendizagem ativa e participativa, utilizando-se das seguintes 

técnicas: dinâmicas de grupo, discussão de casos, debates, painéis integrados, exposições, 

excursões, visitas, emprego de variados recursos audiovisuais, mesas redondas, trabalhos 

individuais, trabalhos em  grupo, seminários, brainstorming, jogos, dentre outras. 

Conclui-se que as metodologias educacionais baseadas na concepção holística de 

ensino-aprendizagem estão de acordo com o discurso comum dos educadores e pensadores da 

atualidade. O reconhecimento de termos como diversidade, unicidade, multiplicidade, 

multidimensionalidade, pluralidade, solidariedade, consciência ecológica, complexidade, indicam a 

grande contribuição do paradigma holístico à educação do século XXI. 

 

 

Desta forma, a proposta pedagógica da Faculdade São Luís de França, através de seus 

cursos e programas, deverá ampliar oportunidades educacionais com a mediação de modernas 

tecnologias da informação e da comunicação, de acordo com os perfis dos diferentes públicos-alvo 

e as novas demandas sociais.  
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1.3.1. Missão  

 

“Desenvolver a sociedade por meio de serviços de qualidade relacionados à educação 

e cultura”.  

Neste mister, visa desenvolver aspectos que estimulem o bem estar, a harmonia social, a 

amizade, o respeito, a criatividade e o conhecimento, atentando, para a necessidade de consciência 

ecológica, para a preservação da vida e do planeta. A Instituição  tem a missão de produzir e 

socializar a ciência e a cultura, por meio da formação humana, da pesquisa e da extensão. Tem 

como objeto central uma formação cidadã e profissional e a produção cultural. Esses compromissos 

de natureza política, pedagógica e científica realizam-se por meio de processos e relações sociais 

complexas que precisam ser compreendidas pelos valores e significados construídos em contexto 

histórico-cultural específico. 

 

1.3.2. Concepção da Faculdade São Luís de França 

 

O nascimento da Faculdade São Luís está vinculado a um desejo da professora Josefa 

Sônia Pereira da Fonseca com a Educação. Residente em São Paulo há mais de 20 anos, 

inicialmente fundou a FAESP - Faculdade de Administração de Empresas do Estado de São Paulo, 

vislumbrando que pudesse fazer em Aracaju o mesmo que estava realizando em São Paulo: a 

construção de uma escola baseada em princípios, em valores humanos, uma educação com enfoque 

holístico, sustentada na visão global, sistêmica, agregada ao meio ambiente e ao exercício da 

cidadania. Sua ideologia foi criando corpo lentamente. A faculdade começou a funcionar em 1998 

com o curso de administração de empresas. A professora Sônia Pereira alugou parte do Colégio 

Brasília, que abriu suas portas para que a faculdade pudesse iniciar suas atividades. Na 

oportunidade, a então Faculdade de Administração ( que mais tarde se tornaria a faculdade São Luis 

de França), fez o seu primeiro vestibular para cerca de 100 alunos.  Assim, as aulas foram iniciadas 

para uma turma de 80 alunos,  que quatro anos mais tarde, seriam um grupo de 35 administradores 

formados pela Instituição.  

A proposta pedagógica da FSLF, na época, era diferente das demais instituições 

sergipanas, conciliava conhecimentos técnicos, exigidos pelo mercado de trabalho, a conhecimentos 

humanos e do meio ambiente. Uma proposta voltada para a evolução do homem, para a 

conscientização de que somente ele poderá mudar o rumo da sua própria vida. 

Em 2015, a FSLF passou a fazer parte do Grupo Tiradentes, em uma estratégia de 

crescimento, atrelado a um grupo sólido, sergipano e de credibilidade. 
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1.3.3 Valores e Princípios 

A Faculdade São Luís de França tem como valores e princípios: 

. Tolerância 

. Tarbalho 

. Humildade 

. Ética 

. Responsabilidade 

. Respeito 

. Autoconhecimento 

 

Vale salientar que uma das características marcantes da Faculdade São Luis de França - 

FSLF é a gestão democrática, a ideia de proximidade, de partilhamento e, principalmente de 

inclusão. Esse tipo de gestão denota à Instituição o seu caráter de valorar o outro. Este 

direcionamento participa  e interage  ativamente na construção de uma Instituição de ensino 

comprometida com a qualidade da sua prática pedagógica e, com a transformação da sociedade por 

meio da educação e da difusão de valores humanos. 

 

1.3.4 Visão 2020 

 

“Estar entre as três maiores faculdades de Sergipe até 2020, sendo reconhecida pelas 

ações voltadas à inclusão, empreendedorismo, empregabilidade e interação com o mercado de 

trabalho” 

 

 

 

O projeto pedagógico que sustenta a Faculdade São Luís, busca a não fragmentação, 

currículo com disciplinas com bases transdisciplinares, valorização da atuação do estudante com o 

coletivo, antes, porém, sabendo quem é, como se autovalorizar e que tenha consciência do seu papel 

na cooperação social em todos os seus aspectos. 

A ideia do conjunto, da união de forças e de integração, fez surgir um grupo formado 

por professores, coordenadores, colaboradores e diretores, que estivessem periodicamente 

conversando sobre a gestão da faculdade, sobre as ações e projetos. Começou-se a vivenciar uma 

Organização que Aprende, segundo Senge (2010) , baseada nas cinco disciplinas que são: domínio 

pessoal, modelos mentais, visão compartilhada, aprendizagens de equipes e pensamento sistêmico.  
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O fundamental da realização de um modelo diferenciado de ensino está em profissionais 

diferenciados, que saibam como atuar de forma diferente, como pensar de forma global e 

fundamentalmente como se comprometer com a causa da educação. A estratégia é unir as áreas 

afins para que se encontre as pontes que deverão ligar uma disciplina a outra, conectando-as e 

finalmente, unindo-as. Para que se chegue à transdisciplinaridade, o primeiro passo é recorrer à 

interdisciplinaridade. 

 

1.3.5 Finalidades 

 

A participação da FSLF, enquanto agente transformador da realidade, sob o ponto de 

vista acadêmico, dar-se-á pelo seu fortalecimento como centro de produção do conhecimento, 

através do ensino, pesquisa e extensão, com as seguintes finalidades: 

I. dotar a cidade de Aracaju e regiões circunvizinhas de um Centro de 

Formação de profissionais de nível superior em diferentes áreas científicas;  

II. propiciar a formação de profissionais qualificados global e 

interdisciplinarmente capazes de atuar em diferentes áreas do conhecimento;  

III. ofertar cursos extensionistas, que contribuam para o desenvolvimento local 

e regional, provocando mudanças na estrutura social, nos valores e atitudes da comunidade 

em que atua; 

IV. viabilizar o diálogo entre saber tradicional e saber humanístico 

interdisciplinar, através de cursos comprometidos com a produção do conhecimento de 

forma crítica e consciente; 

V. direcionar as atividades acadêmico-científicas para oferecer ações 

inovadoras em todas as disciplinas; 

VI. subsidiar o emprego político-social das novas tecnologias, de forma crítica 

e comprometida eticamente; 

VII. priorizar os estudos sobre valores, democracia e ética profissional, 

superando o viés  tecnicista; 

VIII. favorecer oportunidades de constante atualização teórico-metodológica das 

formas organizativas do exercício profissional, preservando a sua autonomia política, social 

e econômica; 
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IX. assegurar a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; 

X. fomentar a utilização de metodologias de ensino que conduzam ao 

desenvolvimento do raciocínio lógico e do senso crítico, tais como: seminários, discussão de 

textos, estudos de casos, painéis, simpósios e outros métodos didáticos apropriados ao 

ensino, com o emprego de modernas tecnologias de informação e comunicação; 

XI. introduzir, na dimensão técnica da formação profissional, a aplicação 

interdisciplinar dos conceitos e sua contextualização nos estudos da atual problemática 

sócio-político-econômica; 

XII. acentuar o papel da especialização, em nível de pós-graduação, 

orientando-o para cumprir funções de aprofundamento de respostas técnicas, axiológicas e 

epistemológicas às necessidades e à complexidade  do mundo globalizado;  

XIII. estimular a pesquisa e a produção científica, tanto do corpo docente quanto 

do corpo discente; 

XIV. valorizar os processos colegiados na tomada de decisões acadêmico-

científicas; 

XV. contribuir para o progresso e desenvolvimento educacional e cultural do 

município sede e demais municípios vizinhos, bem como para o desenvolvimento 

econômico da região. 

 

1.3.6 Objetivos 

 

Como uma Instituição educacional de formação e aperfeiçoamento de Recursos 

Humanos, a FSLF dispõe-se a contribuir na produção, sistematização e disseminação de 

conhecimentos e cultura em áreas do conhecimento, criando oportunidades reais de inserção de 

profissionais qualificados no mercado de trabalho 

 

Objetivos Gerais 

 

São objetivos gerais da  Faculdade São Luís de França: 

Objetivo 1: Promover um processo educativo pleno em suas ações, fomentando 

profissionais criativos. 
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Objetivo 2: Assegurar o atendimento ao aluno, de forma online e presencial, 

promovendo o auto conhecimento e o acompanhamento do próprio desempenho acadêmico. 

Objetivo 3: Trabalhar com foco interdisciplinar o ensino, a pesquisa e a extensão 

Objetivos 4: Despertar  no aluno o sentido de pesquisa, utilizando tecnologias ativas e métodos 

inovadores,desenvolvendo e ampliando características de   pesquisador. 

Objetivo 4: Instituir eixos temáticos de pesquisa entre os professores da faculdade, 

visando facilitar o desenvolvimento de trabalhos de Iniciação Científica. 

Objetivo 5: Contribuir para formação integral do indivíduo, despertando-lhe o senso 

crítico, o critério ético e a capacidade de julgar e agir corretamente. 

Objetivo 6: Formar cidadãos conscientes, capacitados para a vida profissional e cívica, 

conforme as exigencias da sociedade atual. 

Objetivo 7: Interagir com o mercado de trabalho, afim de estabelecer laços de 

confiança, respeito e participação e capacitação profissional. 

Objetivo 8: Incentivar a qualificação técnica do aluno, através de extensão, atualização 

e pós-graduação lato sensu. 

Objetivo 9: Institucionalizar as práticas de monitoria de forma sustentável e contínua. 

Objetivo 10: Promover e articular com Ongs, instituições públicas, privadas, e de 

economia mista, oportunidades de campo de trabalho para o aluno egresso dos cursos de graduação 

da Instituição, já que a maioria dos alunos busca estabilidade e interação profissional. 

 

Objetivos Específicos 

 

Objetivo 1: Simular práticas trabalhistas cotidianas a fim de calibrar o conhecimento, 

conciliando teoria e prática, dentro da sala de aula. 

Objetivo 2: Trazer situações reais  de instituições afins para que possam ser analisadas 

por acadêmicos e professores, com vistas à ampliação do conhecimento teórico adquirido em cada 

curso.  

Objetivo 3: Criar um espaço alternativo para exposições do material produzido por 

professores e acadêmicos, durante as aulas e as práticas nas disciplinas. 

Objetivo 4: Trabalhar e desenvolver a autonomia do sujeito com vistas à identificar 

pontos positivos e negativos, necessários ao pleno exercício laboral. 

Objetivo 5: Efetivar internamente a manutenção do clima organizacional hegemônico, 

todos em prol do aluno e, da manutenção deste na Instituição. 
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Objetivo 6: Realinhar programas de capacitação docente já existentes. 

Objetivo 7: Realinhar atividades de intercambios entre a IES e outras Instituições. 

Objetivo 8: Prospectar no espaço interno da Instituição ações promotoras de inclusão e 

acessibilidade.  

Objetivo 9: Implementar outras ações dentro dos fins e contexto do CAPS. 

Objetivo 10: Buscar e conciliar ações que viabilizem atitudes proximais entre 

Instituição de ensino, comunidade acadêmica, entorno e sociedade em geral, com vistas às atitudes 

positivas desenvolvidas no âmbito da responsabilidade social e  responsabilidade ambiental. 

 

1.3.7 Metas, Estratégias, Critérios de Cumprimento das Metas 

 

Na FSLF, o processo de democratização da gestão institucional apresenta sinais 

evidentes tanto no que se refere à descentralização administrativa quanto à ampla socialização 

(interna e externa) da informação, à consolidação da administração colegiada (no que se destaca o 

papel dos Conselhos Superiores da Instituição e dos Colegiados de Cursos) e às parcerias firmadas 

com a sociedade (empresas privadas, de capital misto, de beneficência, organizações não 

governamentais, sindicatos e outros) e o governo (estadual e municipal). Nesse processo de 

democratização da gestão da FSLF, foi construído coletivamente um Planejamento Estratégico com  

metas bem traçadas, incialmente na dimensão do Grupo Tiradentes, para que pudéssemos obter uma 

visão global para definição da ação local. Este trabalho coletivo de ideias e ações, possibilitou um 

ajustamento entre os posicionamentos acerca da constituição de uma visão global e, efetivamente 

das pertinências presentes na ação local, ambas, em suas  diferentes diretrizes, compuseram  e 

retocaram de forma concreta pontos em estudos. O Planejamento Estratégico construído pela FSLF 

convalida diferentes estudos sobre o desenvolvimento, economia, plano de ação, metas e, 

efetivamente receita financeira. 
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Quadro 01-  Metas, estratégias e indicadores correspondentes aos objetivos específicos da 

Faculdade São Luís de França 

Perspectiva de 

resultado 

Perspectivas de 

clientes e mercado 

Perspectivas de 

processos internos 

Perspectiva de 

aprendizado e 

crescimento 

 

Meta 1. Diversificar 

receitas 

Oferecer produtos de 

qualidade, de acordo 

com a proposta de 

valor 

Mapear processos 

para otimização de 

custos 

Garantir a disponibilidade 

de professores e técnicos 

administrativos 

qualificados, capacitados, 

saudáveis e motivados 

Meta 2. Maximizar o 

valor da FSLF para 

os stakeholders 

Ser a faculdade 

preferencial na sua 

área geográfica, 

atendendo as classes C 

e D 

Mapear processos 

críticos relacionados 

a maximização de 

alunos 

Utilizar a  Tecnologia 

Educacional Tiradentes 

 

Meta 3. Crescer o 

Faturamento 

Ampliar a inserção dos 

clientes no mercado de 

trabalho 

Melhorar a 

efetividade dos 

processos que geram 

valor e customização 

para o cliente 

 

 Implantar novos 

produtos 

Implantar a 

integração entre as 

modalidades de 

ensino 

 

 

O plano de ações foi realizado utilizando o Balanced Scorecard (BSC), que é 

uma metodologia de medição e gestão de desempenho desenvolvida pelos professores da Harvard 

Business School (HBS) Robert Kaplan e David Norton, em 1992. Os métodos usados na gestão do 

negócio, dos serviços e da infraestrutura baseiam-se normalmente em metodologias consagradas 

que podem utilizar a TI (tecnologia da informação) e os softwares de ERP (Enterprise Resource 

Planning) como soluções de apoio, relacionando-a à gerência de serviços e garantia de resultados 

do negócio. Os passos dessas metodologias incluem: definição da estratégia empresarial, gerência 

do negócio, gerência de serviços e gestão da qualidade; passos estes implementados através de 

indicadores de desempenho. Os indicadores elencados foram: 
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Quadro 2 ( indicadores, descrição e metas) 

Indicador Descrição Meta 

Percentual de docentes com titulação 

(doutorado) 

Percentual de professores com 

doutorado 

25% 

Percentual de docentes com titulação 

mestrado ou doutorado 

Percentual de professores com 

mestrado e doutorado 

70% 

Percentual da folha versus ROL Impacto da folha no faturamento 49% 

IGC IGC 4 

Inadimplência (acumulada) Percentual de inadimplência  4% 

Qualidade acadêmica – 

empregabilidade 

Taxa de empregabilidade dos 

egressos  

(ano 1) 

75% 

Percentual de satisfação do aluno Nível de satisfação dos alunos 90% 

EBTIDA* Lucros antes de juros, impostos, 

depreciação e amortização 

 

10% 

 

O EBITDA é um indicador financeiro, também chamado de Lajida, e representa quanto uma 

empresa gera de recursos através de suas atividades operacionais, sem contar impostos e outros 

efeitos financeiros (EBITDA é a sigla de “Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and 

Amortization”, que significa "Lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização", em 

português). 

 

 

1.3.8 Áreas de Atuação Acadêmica 

 

A Faculdade São Luís de França já vem desenvolvendo, ao longo da sua trajetória, 

atividades acadêmicas em ensino, pesquisa e extensão, vinculadas às seguintes áreas do 

conhecimento: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e Tecnológicas.  

Com a chegada do Grupo Tiradentes, a IES ampliará sua atuação nos próximos cinco 

anos, vinculadas às seguintes áreas do conhecimento: Ciências Exatas e Ciências Biológicas e da 

Saúde. Seu grau de formação é o superior, em nível de graduação, com oferta de cursos de 

bacharelado, licenciaturas e superior de tecnologia e de pós graduaçã lato sensu. 
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2. PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL - PPI 

 

2.1 Introdução 

 

A identidade que a FSLF propõe para a formação profissional de seus alunos, reflete-se 

nos valores, nas atitudes e nos posicionamentos da comunidade acadêmica no contexto da 

sociedade. A FSLF tem o compromisso de desenvolver um processo de produção do conhecimento, 

que supere os métodos reprodutivos de ensino, transformando o estudante em sujeito atuante na 

sociedade, compreendendo e levando a efeito o seu papel social. Essa identidade se manifesta, por 

exemplo, no ensino, na forma como este é proposto (sempre relacionado e contextualizado com as 

outras dimensões que o envolve), nos modelos de relação entre as pessoas e destas com o 

conhecimento, ou seja, no modo como são assimilados os valores democráticos e os conceitos de 

cidadania, de avaliação e de liberdade na formação de um indivíduo crítico-reflexivo, capaz de 

compreender o contexto sócio-histórico-cultural, de dar respostas às demandas sociais e ser um 

agente de transformação na sociedade. Valoriza-se a ação crítico reflexiva, ou seja, o conteúdo 

valorizado não é apenas o de ordem teórica, mas também o de ordem prática. Em sua essência, a 

proposta Institucional revisa cotidianamente as diferentes perspectivas e prerrogativas presentes no 

fazer criativo, em detrimento do fazer repetitivo, isto corrobora diretamente com a filosofia da IES, 

no ensejo de formar cidadãos concatenados com as diversas oportunidades e leques que permeiam o 

fazer profissional. Assim, os seguintes fundamentos ético-políticos embasam o planejamento e a 

ação institucional na FSLF: 

I.       Respeito à pessoa - como indivíduo, cidadão e membro da Instituição, e como integrante 

das comunidades interna e externa; 

II.     Respeito às diferenças de pensamento - assegurando a convivência na diversidade; 

III. Compromisso com a missão e os objetivos da FSLF em consonância com o Grupo 

Tiradentes, privilegiando-os em detrimento de interesses particulares, individuais ou 

de grupos; 

IV. Investimento em inovação científico-tecnológica e cultural, de maneira criativa, 

competente, efetiva e crítica, nos contextos regional, nacional e internacional. 

V. Construção de novos conhecimentos científicos, que respondam às demandas sociais, 

reafirmando o compromisso com a comunidade e, ao mesmo tempo, garantindo a 

necessária autonomia no exercício de sua função; 
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III. Busca constante da qualificação Institucional, que permita inovação contínua, através 

dos recursos humanos, das ações e da estrutura organizacional, sem a perda de sua identidade 

e seu caráter regional e comunitário. 

Para efeitos históricos, iniciamos a construção do PPI como um trabalho criado por 

professores, alunos e demais colaboradores no dia 03 de abril de 2006, com o objetivo de promover 

a autoconsciência Institucional sobre as condições objetivas e culturais de realização do conjunto 

das práticas acadêmicas, identificando significados, limites e potencialidades no cumprimento de 

sua missão com  responsabilidade social, integrando-se ao SINAES, aproximando o projeto com as 

ações elencadas pela CPA.  

 O PPI também é revisado periodicamente para dialogar com o PDI em reuniões  dos 

colegiados dos cursos, para posteriores ajustes ou considerações em plenária junto aos demais 

professores. Na atualidade, as políticas oficiais incorporam as experiências de autoavaliação das 

universidades brasileiras e enfoques teóricos críticos, instituindo o Sistema Nacional de Avaliação 

da Educação Superior – SINAES, pela Lei nº 10.861 de 14 de abril de 2004. Apesar de incluir o 

dever do Estado em regular as políticas educacionais, enfatiza a avaliação institucional a partir da 

autoavaliação, combinando autoavaliação, avaliação externa e avaliação do desempenho estudantil, 

enfatizando a avaliação formativa e construtiva numa perspectiva emancipatória. 

 Segundo o SINAES, as Instituições de Educação Superior, sejam públicas ou privadas, 

oferecem educação que é um bem público, devendo ser reguladas pelo Estado, a quem compete 

primar pela qualidade dos serviços oferecidos por aquelas. Nesse tocante, afirma Dias Sobrinho 

(2003, p. 42): “a função de regulação, de responsabilidade do Estado, instaura procedimentos de 

controle e fiscalização para assegurar as condições de existência de um sistema de boa qualidade e 

necessariamente consolidado como um serviço público.” Este autor assevera, entretanto, que essa 

ação, que é do Estado, não constitui uma ação avaliativa, que é de competência da comunidade 

educativa, mas que as duas ações devem se complementar (DIAS SOBRINHO, 2003). 

Independentemente da regulação a que todas as IES estão submetidas, é fundamental que elas 

construam seu movimento próprio de avaliação interna, visando seu aprimoramento e inovação 

institucional. O SINAES, na sua regulamentação, prevê como um dos processos a autoavaliação 

institucional articulada ao desenvolvimento institucional. 

 O desenvolvimento de uma instituição educacional deve ter como referência o seu 

Projeto Pedagógico Institucional que define a sua missão, finalidades e objetivos. Projeto 

construído pela comunidade acadêmica que deverá ser materializado na prática acadêmica com 

qualidade social. Não esquecendo, do papel do PDI, na construção singular e coletiva do sujeito, 
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uma vez que é também por meio das questões intrínseca do PDI, que se constrói e fortalece o 

sentido de Identidade, seja ela, cultural, acadêmica, social, história e ou profissional. 

Historicamente, a prática avaliativa, sistematizada ou espontânea, faz-se presente na 

vida social e, em especial, nas ações educacionais, com objetivos e significados diversos e muitas 

vezes contraditórios em relação ao valor e à qualidade do objeto avaliado. Portanto a Faculdade São 

Luís de França, enquanto Instituição educativa e científica, também precisa ser avaliada. 

Necessário se faz, então, que se sistematize um processo avaliativo que observe, 

acompanhe e interprete o desenvolvimento institucional. Assim, a comunidade acadêmica que 

escreveu coletivamente o seu Projeto Institucional deve conhecer até que ponto os princípios estão 

sendo respeitados e se os projetos dos cursos estão sintonizados com o projeto maior da Instituição. 

Também poderá verificar e interpretar como a Instituição responde às demandas e desafios sociais, 

como os perfis profissionais fomentam os desenvolvimentos nacional, regional e local, como 

promove as interações sociais e nível de satisfação com as condições infraestruturais e como as 

pesquisas ajudam a resolver os problemas sociais. 

A avaliação insere-se nas prioridades das políticas educacionais atuais, destacando-se a 

Avaliação Institucional numa perspectiva de conhecer, aperfeiçoar e realizar a missão e finalidades 

da Instituição com responsabilidade social.  

 

2.2 Contextualização Regional e Local 

 

2.2.1 Estado de Sergipe 

 

O Estado de Sergipe, conta com 12 instituições de ensino superior, das quais uma 

Universidade pública e uma particular e um Instituto Federal de Educação, sendo as demais 

constituídas por faculdades.  

Neste cenário, a Faculdade São Luis de França, é uma instituição de ensino superior, 

comprometida com a difusão e aplicação do conhecimento e do saber, promovendo o 

desenvolvimento de competências por meio da formação superior inicial e continuada, integral e de 

excelência, voltada para o desenvolvimento regional, para a ampliação da cidadania, para a 

preservação da dignidade humana, a ampliação da cultura, o desenvolvimento econômico e social e 

a preservação do meio ambiente natural e urbano. Com tal perspectiva, a busca da excelência do 

ensino constitui-se numa diretriz basilar para permitir a implantação de propostas educacionais 
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arrojadas e adequadas ao contexto contemporâneo, visando atender a amplitude e a diversidade da 

demanda por profissionais especializados aptos a atuarem em nossa sociedade.  

A Faculdade São Luis de França tem como sede a Capital do Estado de Sergipe e está 

localizada no Bairro Getúlio Vargas no município de Aracaju - SE.  

Diante das mudanças que tem se anunciado com o novo Plano Nacional de Educação, 

sancionado em 25 de junho de 2014, e publicado no Diário Oficial da União no dia 26, sob a Lei de 

no 13.005/2014 este cenário tende a se ampliar. No referido plano, uma das grandes conquistas foi a 

aprovação da destinação de no mínimo, 10% do Produto Interno Bruto - PIB, do investimento 

público, em educação pública até o final do decênio.  

No campo da educação superior, por exemplo, estabelece que nos próximos 10 anos 

será necessário elevar a taxa bruta de matrícula para 50% (cinquenta por cento) e a taxa líquida para 

33% (trinta e três por cento) da população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, assegurada a 

qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% (quarenta por cento) das novas matrículas, no 

segmento público. A proposta é de universalizar o atendimento escolar da população ampliando a 

oferta da Educação Básica e Superior. Trata-se de objetivo imprescindível para assegurar 

aprendizado efetivo, reduzindo a repetência e aumentando a taxa de sucesso na educação básica e 

progressivamente na educação superior.   

No que se refere ao Ensino Superior, os desafios são bastante significativos, sobretudo 

em relação ao papel de formação profissional atribuída às instituições de ensino. Ressalta-se que o 

PNE estabelece uma política de formação dos profissionais da educação buscando assim, ampliar e 

garantir que esses agentes possuam formação específica, obtida em curso de licenciatura na área de 

conhecimento em que atuam. Isso será possível, conforme estabelece o Plano, através da 

consolidação do financiamento estudantil, da ampliação do programa permanente de iniciação à 

docência, da valorização das práticas de ensino e dos estágios nos cursos de formação de nível 

médio e superior dos profissionais da educação. A valorização da docência no presente PNE reforça 

os própositos da Faculdade São Luis de França ao ofertar cursos de licenciaturas a toda 

comunidade. 

Outro destaque significativo refere-se à formação continuada dos profissionais da 

Educação. Isso implica na busca pela elevação da qualidade da educação superior e ampliação da 

proporção de mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de 

educação superior para 75%, sendo, do total, no mínimo, 35% doutores. O PNE busca elevar 

gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu, de modo a atingir a titulação 

anual de sessenta mil mestres e vinte e cinco mil doutores A ampliação da citada proporção inclui 

50% dos professores da educação básica. 
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Tendo em vista que as ações do Plano se estendem a todos os níveis e modalidades de 

ensino, a demanda por docentes continuará em uma perspectiva ascendente e coadunada com este 

momento que vive o país, a Faculdade São Luis de França reafirma seu compromisso com a 

formação de profissionais na área de Educação.  

 

Aspectos Físicos e Demográficos  

 

O Estado de Sergipe, localizado no Nordeste do Brasil, tem uma área de 21.910,3 km, o 

equivalente a 0,26% do território nacional e 1,4% da região Nordeste. Limita-se ao norte com o 

Estado de Alagoas, separado pelo Rio São Francisco, ao sul e a oeste pelo Estado da Bahia e ao 

leste com o Oceano Atlântico. O Estado possui 75 municípios agrupados pelo IBGE em 13 

microrregiões político administrativas, que fazem parte de 3 mesorregiões. 

Aracaju, capital sergipana, conta com 35 km de litoral. À beira-mar, sobretudo nos 

bairros Atalaia e Coroa do Meio e nas praias do litoral sul, estão os hotéis e casas de veraneio. Os 

prédios baixos no litoral facilitam a circulação de ar por toda a cidade.  

Sergipe se caracterizou pela mestiçagem resultante de presença de vários elementos 

étnicos. Assim pode-se dizer que sua população não possui um único elemento étnico já que em seu 

histórico estão presentes indivíduos de cor brancas, indígenas e negros, além de tipos humanos 

vindos do mundo inteiro.  
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Algumas vantagens do Estado o potencializam como o portão de entrada para o turismo 

no Nordeste, tais como: posição geográfica, riqueza de patrimônio histórico e construído, beleza 

natural e paisagística e variada cultura popular. 

A vegetação predominante é o manguezal, que se concentra às margens dos rios. Além 

de mangues, também são consideradas áreas de preservação ambiental algumas restingas e o Morro 

do Urubu, um dos últimos remanescentes de Mata Atlântica que atraem turistas de todas as partes 

do Brasil e do mundo. 
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Aspectos Econômicos  

 

A expansão da economia brasileira, iniciado em 2004, promoveu melhoras qualitativas 

na situação do mercado de trabalho, como demonstra a queda da taxa de desocupação nas regiões 

metropolitanas de 12,4%, em 2003, para 6%, em 2011, segundo a pesquisa mensal do emprego do 

IBGE.  

O crescente movimento em direção à formalização na atividade privada tem se refletido 

também no descolamento da taxa de crescimento do emprego formal em relação ao crescimento do 

PIB. Em 2011, o emprego formal celetista aumentou em 5,4%, frente ao crescimento estimado de 

2,9% no PIB.  

Segundo informações do Ministério do Trabalho e do Emprego que apresentou os dados 

de geração de emprego celetistas de 2011, fornecidos pelo Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados (CAGED), foram criados no Brasil 1.944.560 empregos formais celetistas, sem 

considerar os vínculos do regime estatutário do setor público. Foi um bom resultado. Ainda que a 

criação de novos empregos tenha sido 23,5% inferior aos 2.543.177 de 2010, o ano de 2011 

apresentou a segunda melhor geração de emprego da série histórica.  

Em Sergipe, nos últimos anos, o emprego formal também vem crescendo acima do PIB. 

Entre 2007 e 2011, o emprego formal celetista em Sergipe apresentou uma taxa anual de incremento 

de 7,9%, frente à média nacional de 6% e à média nordestina de 7%.  
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No ano de 2011 no estado de Sergipe, foram gerados 19.213 empregos formais 

celetistas, o segundo melhor resultado já registrado, inferior apenas aos 23.432 criados em 2010. A 

taxa de crescimento em 2011 alcançou 7,38%, superior aos 5,41% do Brasil e aos 5,71% do 

Nordeste e foi a 5ª maior entre as unidades da federação. Como é possível verificar os vários setores 

de atividade apresentaram crescimentos muito expressivos em 2011. Nos principais setores 

empregadores da economia sergipana, as taxas de geração de vagas superaram 6%.  

O setor serviços gerou 6.809 novos postos de trabalho formais, com destaque para o 

subsetor de alojamento e alimentação, vinculado à cadeia produtiva do turismo, que, com os 2.467 

empregos criados, liderou o setor e respondeu por 12,8% do emprego gerado em Sergipe em 2011. 

O setor de comércio abriu mais 4.067 vagas, a construção civil, 3.240 e o setor agropecuário, 

puxado pela produção canavieira. 1.315. 

No que se refere à base da economia da capital do estado são os serviços, a indústria e o 

comércio. O Produto Interno Bruto (PIB) do município chegou a R$ 5,021 bilhões em 2005, 

conforme levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em 2006, o 

Instituto fez nova apuração e constatou que Aracaju teve PIB per capita de R$ 10.071, ficando na 

13ª colocação entre todas as capitais do país e em segundo lugar na região Nordeste.  Outro aspecto 

marcante da economia é o equilíbrio das contas públicas. Com base nos relatórios de gestão 

elaborados até o mês de agosto de 2008, Aracaju está entre as capitais brasileiras que cumprem 

integralmente as metas fixadas pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). 

No que se refere a capital do Estado, o acumulado de 2002/2010, série oficial disponível 

para todos os estados brasileiros, mostra que a taxa de crescimento da economia sergipana foi de 

44,4%, a quarta maior da região. 
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A eficiente relação emprego/renda também está refletida nos dados econômicos de 

Aracaju. No último relatório divulgado pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan), a 

cidade aparece com o maior Índice de Desenvolvimento Municipal (IFDM) entre as capitais do 

Nordeste e na nona posição em nível nacional. 

Em 2012, segundo dados fornecidos pelo governo estadual, o saldo de movimentações 

no mercado de trabalho sergipano fechou ano registrando um total de 6.583 empregos formais 

gerados na economia estadual. Um dos grandes responsáveis por este desempenho foi o Setor de 

Serviços, que fechou o ano com saldo positivo de 4.215 empregos, com destaque para Comércio e 

administração de imóveis e Serviços de alojamento, alimentação, reparação e manutenção que 

sozinhos responderam por 67,4% dos empregos gerados dentro do setor de serviços para o ano.  
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Aspectos Educacionais  

 

De acordo com o Censo Escolar de 2009, o estado de Sergipe soma 608.616 matrículas 

na Educação Básica, distribuídas em 2.475 estabelecimentos de ensino, públicos e particulares e nos 

seguintes níveis de ensino: Educação Infantil (76.845 matrículas), Ensino Fundamental (381.811 

matrículas), Ensino Médio (84.597), bem como nas respectivas modalidades de ensino: Educação 

Especial (3.652), Educação de Jovens e Adultos (6.025) e Educação Profissional (2.434). Cabe 

destacar que no Estado o índice de analfabetos chega a 16,9% da população. 

Ainda no âmbito da educação, Sergipe conta com 23.129 professores atuando na 

Educação Básica no estado de Sergipe, dos quais, 3.863 na Educação Infantil, 17.221 no Ensino 

Fundamental, 4.584 no Ensino Médio, 230 na Educação Profissional, 3.565 na Educação Especial e 

3.761 Educação de Jovens e Adultos, o que ainda é pouco considerando a demanda de alunos que 

chegarão aos anos finais do Ensino Fundamental e ao Ensino Médio. Neste cenário, ainda há uma 

crescente demanda por profissionais da educação.  

Com relação ao ensino superior, segundo o MEC/INEP/DEED, em 2010, Sergipe 

registrou o total de 233 cursos de graduação presencial, obtendo um aumento 19,49%, em relação a 

2009 (195). Já em relação à evolução do número de vagas da educação superior, Sergipe obtém um 

significativo crescimento de 18,8%, alcançando o mais alto patamar, após o ínfimo desempenho 

obtido em 2009. 

O nordeste registrou uma tímida elevação 6,1%, percentual menor do que em 2009 

(10,1%), e o comportamento do Brasil foi o pior na última década, pois estreitou o número de vagas 

no ensino superior brasileiro em (-1,4). Comparando Sergipe com o Nordeste e com o Brasil sobre a 

evolução do número de inscritos, o Brasil registra a menor taxa de crescimento (7,6%), o Estado de 

Sergipe aumentou (11,8%), e o Nordeste (12,7%), índice bem menor do que o alcançado em 2009 

(36,8%). 

Com relação à evolução do número de matrículas, o resultado apontou uma taxa de 

crescimento para o nordeste (9,0%), Sergipe (7,9%) e para o Brasil (6,5%). 
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Evolução do Número de Matrículas da Educação Superior – Brasil – Nordeste Sergipe – 2003 

– 2010 

 

 

Evolução do Número de Concluintes da Educação Superior – Brasil – Nordeste Sergipe – 

2003 – 2010 

 

  



   

 

 

31 

2.2.2 Aracaju 

Aracaju é a sede da FSLF e tem como características físicas principais: 

 

Quadro 3 (Censo 2010 – IBGE) 

Clima: tropical úmido 

Solo: arenoso 

Temperatura: Média: 30º 

População: 570.039 habitantes 

Área (km): 181,8 

Densidade Demográfica: 2,53 hab/km 

Hidrografia: Próximo à margem do Rio Sergipe e fica a cerca de 10 km 

do Oceano Atlântico 

Vegetação: litorânea e de manguezais 

 

Em 1669, origina-se o povoado Santo Antônio de Aracaju. O significado da palavra 

Aracaju, na língua Tupi, é “cajueiro dos papagaios”.  Em meados do Século XIX, a cidade de 

Aracaju começou a atrair a atenção dos governantes pela posição de Porto de Mar, mais vantajosa 

que a antiga capital do Estado – a cidade de São Cristóvão. No dia 17 de março de 1855, o povoado 

é elevado à condição de cidade e capital da antiga província Sergipe Del Rey, se expandindo do alto 

da colina de Santo Antônio para até as margens do rio Sergipe. O presidente da província, Inácio 

Barbosa, foi quem sugeriu a mudança. Desde então, a cidade tem apresentado um crescimento 

vertiginoso, sendo apontada como cidade de qualidade de vida. Aracaju destaca-se por suas praias, 

suas praças e seus monumentos históricos, nos quais o novo e o velho se entrelaçam num visual de 

arte e beleza. 

Segundo resultados preliminares do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(Censo 2010), o Estado de Sergipe, com seus 75 municípios, possui uma população total de 

2.068.031 habitantes. A Capital Aracaju possui 570.937 habitantes. A população da Capital do 

estado de Sergipe,  corresponde a 27,6% da população total do Estado e 72,4% da população total 

da região de abrangência imediata. 

Com uma área de 22.050,3 km² e seus 2.068.031 habitantes, o estado de Sergipe tem 

alcançado uma taxa anual de crescimento econômico de 2,31%, conforme censo realizado no ano de 

2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. A Capital, Aracaju, detém uma 

área de 181,8 km², para 570.039 habitantes. Esse crescimento é um reflexo dos avanços 
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tecnológico, econômico, social e  cultural do Estado que,  nos últimos quatro anos, vem sendo alvo 

de constantes implementos e investimentos das mais variadas ordens. A extensão dos 2.200 km de 

rodovias pavimentadas, o uso da rede ferroviária para o transporte de cargas industriais e 

comerciais, o acesso aéreo ampliado com a reforma do aeroporto de Aracaju, a exploração turística 

e comercial do transporte hidroviário por catamarãs e, finalmente, o uso do serviço portuário off-

shore para transporte de passageiros e movimentação de matérias primas, insumos da 

industrialização e produtos acabados, contribuíram sensivelmente para o progresso do estado. Já foi 

estimado que Sergipe possui um dos melhores IDH – Índice de Desenvolvimento Humano da 

Região Nordeste, registrando na pesquisa um IDH de 0,770. Espera-se que dentro de alguns anos, 

seja o primeiro do nordeste a entrar no grupo de estados com alto desenvolvimento humano. A 

maior demonstração do crescimento social que Sergipe pode oferecer para o restante do país está 

em sua reduzida taxa de analfabetismo. Entre as pessoas de 15 anos, ou acima desta idade, de 

acordo com o IBGE esta taxa chega a 23,9%. O Estado tem investido em educação, mantendo por 

intermédio da Secretaria de Estado da Educação e do Desporto - SEED, 476 escolas, que atendem a 

cerca de 300 mil alunos. Dessas escolas, da rede pública estadual, 97 estão localizadas na capital, 

Aracaju. A Secretaria Municipal de Educação de Aracaju - SEMED, conta atualmente, segundo 

dados do Censo Escolar 2005 da SEMED/PMA, com 1.805 professores, cerca de 37 mil alunos e 79 

escolas, das quais 41 são do ensino fundamental , com 1.422 docentes. Em termos de saneamento 

básico, até setembro de 2001, a Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO garantia à 

população sergipana 345.935 ligações de água, das quais 153.464 em Aracaju. Desde então, 

Aracaju vem avançando neste ítem, através da Secretaria do Meio Ambiente, criada em 2013. O 

plano de saneamento básico está previsto para ser concluido em meados de 2016. As questões 

ambiantais tem servido cada vez mais de requisito para que a cidade seja reconhecida como uma 

capital que busca a qualidade de vida da população. Em Sergipe, cresce o número de habitantes que 

são economicamente ativos, o que dá sustentação ao crescimento econômico de Aracaju, que 

atualmente comporta os serviços comerciais oferecidos por dois shoppings, crescente pólo turístico 

e ainda importante parque industrial que atingiu, em 2001, a marca dos 627 estabelecimentos 

devidamente registrados. Hoje, o Distrito Industrial de Aracaju (DIA) está praticamente no centro 

da cidade, não pode se expandir nem aceita indústrias poluentes, o que fez com que outras grandes 

indústrias se instalassem nos municípios ao redor, formando a “grande Aracaju” com os municípios 

de Barra dos Coqueiros, São Cristóvão e Nossa Senhora do Socorro,  onde se encontra um novo 

distrito industrial. O Estado tem como um dos pontos mais fortes da sua economia, as atividades 

agro-comércio, compreendendo uma vasta variedade de opções.  As principais atividades 

econômicas do Estado são a produção de petróleo na plataforma continental, a extração de minerais, 
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as indústrias químicas, têxteis: de cerveja, de vestuário, de calçados, de produtos alimentícios, sem 

esquecer os setores pecuários e agrícola. Sergipe tem como principais produtos a cana-de-açúcar, 

com 23.197 ha de área plantada e uma produção média de 1.394.156 t; o coco-da-bahia, com uma 

produção de 97.106 frutos, com maior evidência na zona leste e no município de Estância, a manga, 

com uma produção de 68.325 frutos no sertão do São Francisco, no agreste e no leste do Estado;  a 

laranja, que destaca Sergipe como o segundo maior produtor do país, desponta na produção com 

4.354.938 frutos extraídos essencialmente do município de Boquim; o maracujá, que tem 328.036 

frutos extraídos dos municípios de Tobias Barreto, Boquim, zona leste e agreste de Lagarto; e ainda 

o limão,  produzido no agreste  atingindo a produção de 68.410 frutos e, finalmente, 18.218 frutos 

de tangerina produzida em Lagarto, Tobias Barreto e Boquim. A atuação da hidroelétrica de Xingó 

constitui importante estímulo para o setor industrial em Sergipe, que conta com um rico Pólo 

Cloroquímico, que explora reservas de potássio, amônia, uréia, magnésio, calcário, enxofre e 

salgema. Nos equipamentos sociais de Sergipe, destacam-se dez espaços culturais entre teatros, 

salas e centros de cultura e auditórios, além de quatro museus, dois cinemas, com um total de dez 

salas de exibição e cinco memoriais. No setor das comunicações, o Estado dispõe na atualidade de 

três jornais diários, um semanal e uma infinidade de veículos impressos alternativos, duas revistas 

mensais, quatro canais de TV aberta retransmissoras da Rede Globo, SBT, Record, Cultura e 

Canção Nova, e outros três canais de TV fechada cabo, quinze emissoras de rádio e dois provedores 

locais de Internet. 

 

Dados Populacionais 

  

Aracaju é considerada Centro regional de desenvolvimento econômico tendo, como 

pontos fortes, as áreas de educação, serviços, comércio e recentemente a indústria. Ingressar em um 

mercado altamente competitivo e manter a empregabilidade por meio de uma formação profissional 

de qualidade são necessidades que atingem jovens e adultos, homens e mulheres. Os cursos 

ofertados pela IES configuram-se como dispositivos favoráveis à empregabilidade e a manutenção 

dela e, isto é permeado pelo comportamento empreendedor, presente em uma formação profissional 

de qualidade. 

 

Os dados da pirâmide populacional abaixo se referem à sinopse do Censo Demográfico 

de 2010, são dados disponíveis pelo IBGE, conforme pode ser constatado: 
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Quadro 04 (mapeamento populacional) 

Idade Aracaju Sergipe Brasil 

 Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres 

0 a 4 anos 16.594 16.009 69.630 66.976 5.638.154 5.444.151 

5 a 9 anos 20.507 19.935 91.071 87.998 7.623.749 7.344.867 

10 a 14 anos 23.686 23.112 105.888 102.283 8.724.960 8.440.940 

15 a 19 anos 23.842 25.190 101.188 100.857 8.558.497 8.431.641 

20 a 24 anos 27.700 30.575 98.947 101.818 8.629.807 8.614.581 

25 a 29 anos 27.507 31.445 91.960 97.541 8.460.631 8.643.096 

30 a 34 anos 23.941 28.552 81.662 88.716 7.717.365 8.026.554 

35 a 39 anos 20.229 24.278 70.613 77.952 6.766.450 7.121.722 

40 a 44 anos 18.211 22.332 64.904 71.037 6.320.374 6.688.585 

45 a 49 anos 15.851 19.557 54.122 59.878 5.691.791 6.141.128 

50 a 54 anos 13.002 16.070 42.704 48.108 4.834.828 5.305.231 

55 a 59 anos 9.994 13.073 34.041 39.790 3.902.183 4.373.673 

60 a 64 anos 7.555 10.026 27.480 31.494 3.040.897 3.467.956 

65 a 69 anos 4.984 7.006 19.905 24.050 2.223.953 2.616.639 

Fonte: IBGE 2010. 

  

Desenvolvimento Socioeconômico 

 

Quanto aos aspectos do desenvolvimento socioeconômico e cultural, com uma área de 

22.050,3 km² e seus 2.068.031 habitantes, o estado de Sergipe tem alcançado uma taxa anual de 

crescimento econômico de 2,31%, conforme censo realizado no ano de 2010 pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. A Capital, Aracaju, detém uma área de 181,8 km², 

para 570.039 habitantes. 

Esse crescimento é um reflexo dos avanços tecnológico, econômico, social e  cultural 

do Estado que,  nos últimos quatro anos, vem sendo alvo de constantes implementos e 

investimentos das mais variadas ordens. A extensão dos 2.200 km de rodovias pavimentadas, o uso 

da rede ferroviária para o transporte de cargas industriais e comerciais, o acesso aéreo ampliado 

com a reforma do aeroporto de Aracaju, a exploração turística e comercial do transporte hidroviário 

por catamarãs e, finalmente, o uso do serviço portuário off-shore para transporte de passageiros e 
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movimentação de matérias primas, insumos da industrialização e produtos acabados, contribuíram 

sensivelmente para o progresso do estado. 

De acordo com estudos realizados pelo Jornal Brasil 247, Sergipe demonstra que saiu 

da faixa de desenvolvimento muito baixo para a faixa de médio desenvolvimento; no caso de 

Aracaju, o estudo mostra que de 2001 a 2012, a capital superou cidades como Maceió (AL), 

Salvador (BA) e Fortaleza (CE), aproximando-se da metrópole regional, Recife (PE); Aracaju 

alcançou o índice de 0,770 e a capital pernambucana 0,772; “demos um salto de 2001 para 2010, 

saindo da sexta colocação para a segunda, e deixando para trás capitais como Natal, Salvador, São 

Luís, João Pessoa e Fortaleza, e nos encostando em Recife, que vem passando por todo um processo 

revolucionário de desenvolvimento, sobretudo a partir do complexo de Suape”, ressaltou Ricardo 

Lacerda, assessor econômico do Governo. 

 

Oferta da Educação Superior em Aracaju 

 

A integração da FACULDADE SÃO LUÍS DE FRANÇA - FSLF com a comunidade 

será intensificada através de ações e estudos realizados junto a esta, conforme o Plano Nacional  de 

Educação que versa em seus objetivos e metas, a elevação global do nível de escolaridade da 

população, bem como, a ampliação do atendimento à educação superior com vistas à garantir 

aumento gradativo do número de vagas, oportunidade de formação superior, e atendimento 

direcionado às necessidades  da sociedade, interagindo diretamente com a produção humana, 

profissional, artística, cultural, política, social, ambiental, cultural, intelectual, e, outros. 

observando-se, ainda, a necessidade de fornecer bolsas de estudos aos alunos comprovadamente 

carentes, além de manter valores de mensalidades compatíveis com o poder aquisitivo da região, 

cumprindo fielmente uma proposta educacional séria e de qualidade, como elemento transformador 

da sociedade. 

Deste modo, a Faculdade São Luís de França, atende aos anseios dessa comunidade, 

pela sua marca de credibilidade já aferida no Estado, atuando no ensino e na educação superior, no 

sentido de estimular o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento crítico-reflexivo; 

formando jovens nas áreas de Ciências Humanas e Ciências Sociais Aplicadas e promovendo sua 

conseqüente inserção no mercado de trabalho, através de cursos de graduação, pós-graduação, 

extensão, aperfeiçoamento e outros. 



   

 

 

36 

2.3 Princípios Filosóficos e Técnico-Metodológicos Gerais que norteiam as Práticas 

Acadêmicas da Instituição 

 

A Faculdade São Luís de França - FSLF, como Instituição de Ensino Superior, busca 

desempenhar o seu papel social de promotora de desenvolvimento sustentado no conhecimento, 

construindo sua identidade à medida que define suas finalidades educativas, objetivos, diretrizes 

gerais de sua prática pedagógica, a partir, entre outros, dos fundamentos ético-políticos, 

epistemológicos, didático-pedagógicos e técnicos presentes nos seus princípios e diretrizes de ação. 

Estes pressupostos refletem uma opção da FACULDADE SÃO LUÍS DE FRANÇA – FSLF em 

constituir um quadro de referência para as ações nela desenvolvidas, favorecendo assim que se 

efetive, no âmbito do ensino, um projeto pedagógico Institucional que a diferencie de outras 

instituições de igual natureza. 

 

2.3.1 Princípios Norteadores Gerais 

 

Desenvolver um Projeto Pedagógico Holístico segundo uma concepção que visa à 

integração do homem como um todo e com o universo a sua volta. Diante desta interação, é 

possível, estabelecer princípios que norteia o fazer Institucional: 

 

I. Visão Holística - Este projeto parte do pressuposto de que o homem uno, ou seja, o 

homem de mente holística, integrado em seu meio, consegue atingir a sua essência, 

conquistando independência e liberdade; 

II. Empreendedorismo Intelectual - Incentivando o alunato  a buscar alternativas que 

respondam adequadamente às questões propostas no decorrer do curso; facultado a ele 

dispositivos e mecanismos de ajuste à construção qualitativa do conhecimento; 

III. Empreendedorismo Humano - Buscando refletir  em conjunto com o contingente de 

seus alunos, capacitando-os para desenvolver pesquisas socialmente relevantes. bem como 

novas e eficientes técnicas de organização, de profissionalismo, de ética e, principalmente de 

responsabilidade profissional e humana; 

IV. Empreendedorismo Cultural – Fomentando e articulando a valoração da Cultura e 

seus elementos, como difusores de uma proposta interativa que aproxima o saber popular e o 

saber científico, na certeza de consolidar efetivas e contudentes ações de valoração da cultura 

em suas diferentes particularidades; 
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V. Empreendedorismo Transcendente – Articulado e ambientalizado no espaço da 

Instituição com vistas às necessidades presentes no exercício laboral que exige do homem um 

comportamento ético, profissional e humanístico; 

VI. Empreendedorismo Tecnólogico – Na observancia do uso das ferramentas 

audiovisuais como elementos difusores de benefícios ao fazer humano, tanto no campo das 

ideias, quanto nas ações práticas e rotineiras do cotidiano do homem; 

VII. Empreendedorismo Inclusivo – Amparado nos principios de inserção e acolhimento 

do sujeito, enquanto participe das diverentes ações programadas no espaço  da IES e, fora 

dele, intregalizando-o com o ambiente da academia, respeitando-o enquanto sujeito ativo e, 

independetemente de sua(as) limitações. 

VIII. Formação Criativa não Repetitiva  -  Amparado no princípio do aprender fazendo e 

assim desenvolvendo pessoas criativas, não repetitivas. Concatenadas com os diferentes 

modelos de produção humana; 

IX. Compromisso Social – Priorizando um ensino voltado à compreensão das mudanças de 

paradigmas por que passa atualmente a sociedade e o mundo em que vivemos, e qual o papel 

do homem, nestas mudanças; 

X. Compromisso Profissional – Prospectando dentro do espaço da IES, à formação de 

sujeitos, interligados nas prerrogativas da Competencia/Habilidade/Atitude, necessárias ao 

exercicio profissional, coeso, articulado e promotor de mudanças e transformações no espaço 

laboral; 

XI. Educação Continuada - Fomentando e articulando mecanismos que disseminem no 

espaço Institucional a educação continuada como ferramenta diferencial na positivação do 

profissional em formação, atrelando-se a isto, o envolvimento de professores e alunos; 

XII. Pesquisa/Ação – Interagindo diretamente com as demandas discentes na atualização de 

novos saberes e conhecimentos, na atualização das práticas e métodos modernos de pesquisa; 

XIII. Planejamento Intra/Inter/Transdisciplinar – Voltado à formação integrada e 

profissional do sujeito, afim, de colocá-lo como cidadão do mundo, aprimorando-lhe a visão 

multidirecionada de enxergar  e descobrir o mundo; 

XIV. Planejamento Participativo e Interativo - Na compreensão que intrísecamente a IES, 

formaliza o engajamento do outro, na prespectiva de inserir, incluir e, desenvolver projetos 

sociais comunitários; 

XV. Planejamento Motivacional – Atitudes motivacionais interpelam o homem a fazer o 

seu melhor, este é o diferencial nas ações desenvolvidas no espaço acadêmico, quando 
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direcionada a motivar, promover, favorer ações que auxilem o homem em suas necessidades 

profissionais, pessoais e, interpessoais; 

XVI. Talentos na Acadêmia – Inmcentivando e ressaltando no espaço da IES, a difusão  à 

construção de uma sociedade mais harmônica, mais justa, mais democrática e, salientado  

nestas questões, àquelas relacionadas a sustentabilidade, a partilha do conhecimento, a 

modernidade do trabalho e as diferentes possibilidades acerca do labor e da atividade laboral, 

enquanto ferramentas construtivas que dignificam o homem em sua essencia de inserir-se e 

ser social. 

 

2.3.2 Princípios Operacionais de Projetos, Programas e Ações Acadêmicas 

 

As oportunidades são muitas, tendo em vista a consolidação da Instituição em quase 

vinte anos de atuação. Os resultados mostram que a IES prepara o aluno na busca de uma colocação 

no mercado de trabalho seja como estagiário, empregado, concursado ou dono do seu próprio 

negócio. Para isso, propõe a implantação do Programa de Inserção no Mercado de Trabalho, 

chamado São Luís Carreiras, serviço gratuito destinado aos alunos e egressos da FSLF sobre 

planejamento de carreira, buscando orientá-los e capacitá-los para o desenvolvimento das 

competências necessária exigidas pelo mercado de trabalho, fazendo com que o aluno/egresso já 

chegue pronto para começar uma carreira de sucesso. Para isso organiza os convênio de estágio com 

as dezenas de empresas que mantém contatos, como  forma de inserir o aluno no mercado 

profissional, orientando-o de forma plural, o que efetivamente será o diferencial na catalogação das 

diferentes possibilidades que se apresentam como mercado profissional. 

Dentro deste sentido do cuidar, a faculdade internamente gerencia diversas ações 

voltadas ao desenvolvimento teórico/prático/técnico/científico do estudante; facultando a ele 

diferentes possibilidades de desenvolvimento articulado e permeado pelos diversos vieses que 

embasam o seu curriculo. Estas prerrogativas de endossar conhecimento, identidade e currículo 

aproxima os diferentes saberes e seus multifacetados conhecimentos acerca das ligações e 

interligações presentes no mundo do trabalho e da academia. Então, como ação propusora a 

faculdade proporciona ao público discente conhecimentos variados através da aprendizagem e do 

exercício laboral . Assim, no espaço da IES, foi fomentado propostas como: 

 

a. Balção de emprego. 

b. Acompanhamento do desenvolvimento profissional. 

c. Acompanhamento da interação curso/empregabilidade. 
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 No contexto mundial atual, é pertinente o estreito diálogo entre academia-ensino-

ensinagem-alunado, este quarteto elucida a curto, médio e longo prazo, questões intrínsecamente 

relacionadas ao fazer e saber fazer; por isto, formatou-se na Instituição a cultura do ensino por 

competência, por meio dele, o espaço Institucional difunde uma cultura própria, particular, repleta 

de mundos, todos ligados e interligados na sapiencia de projetar internamente e externamente o 

maior diferencial humano: o profissional.  

I. Serviço de Orientação Vocacional : a consolidação desta ideia,  que já acontece 

como extensão do curso de Pedagogia, desde 2005, tem por objetivo desenvolver a importância do 

auto-conhecimento, promovendo aos olhos do entrevistado, diferentes sensações de bem estar 

acerca das diferentes possibilidades e interpretações alcançadas por meio dos testes vocacionais, a 

ele submetidos; estes testes, quando aplicados e interpretados coesamente, faculta ao entrevistado 

uma interação mais pontual acerca dos diferentes sujeitos e entendimentos, que pluralizados, 

sugestiona este ou aquele caminho profissional.  A orientação vocacional é também um mapa, capaz 

de interagir diretamente com as intrepretações visualizadas a partir dos estudos,  assim como as 

diferentes áreas que fazem parte da escolha de uma carreira profissional; além de subsidiar através 

de informações pertinentes o contingente de concluintes do ensino médio, que se interessem em dar 

continuidade aos seus estudos no nível superior. 

II. Serviço de Orientação Educacional:  a consolidação deste serviço, desde 2003, 

emerge da necessidade de reorientar o estudante que em dado momento do curso, externa 

dificuldades de assimilação, interpretação, empatia e outros agravos ao bom desenvolvimento 

pessoal, social, intelectual e, humano; a orientação educacional é sem dúvida alguma o substrato do 

direcionamento educativo, factivél de ponderar e estimular de forma motivacional o alinhamento 

entre estudos, perspectiva profissional e, perspectiva pessoal, assim sendo, é papel da orientação 

educacional, reeducar o agente passivo, repetitivo, trazendo-o para o mundo das ideias das criações, 

enfim para o mundo criativo. 

III. Empresa Junior – Incubadora de Empresas: a transformação da Empresa Júnior 

em uma Incubadora de empresas, trouxe para Instituição diversos expoentes necessários ao 

aprimoramento funcional, cuja finalidade é  proporcionar aos estudantes a aplicação prática de seus 

conhecimentos teóricos relativo à  sua área de formação profissional; bem como incentivar a sua 

capacidade empreendedora, dando a ele uma visão profissional já no âmbito acadêmico; além de 

dar à sociedade um retorno dos investimentos que ela realiza na Faculdade, através de serviço de 

alta qualidade, realizados por futuros profissionais das áreas dos cursos.    
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IV. Incubadora de Empresas: a consolidação desta ideia preconiza a viabilização do 

enfoque regimentar que concebe neste projeto, prospectar talentos e sucesso, através de assessoria 

técnico-profissional competente, de empresas com proposta inovadora que possibilitem o 

desenvolvimento da região. O propósito é amparar as novas empresas/incubadoras, para que os 

produtos/processos/serviços possam alcançar o mercado eficientemente e também participar de 

alguns editais, como por exemplo o projeto do SEBRAE sobre Empreendedorismo para os cursos 

de licenciaturas, o qual foi contemplada a FSLF em 2014 com prazo final para 2016. A incubadora 

destina-se a elaboração e acompanhamento de projetos, busca de fontes financiadoras, divulgação 

de produtos e empresas, consultoria, participação em feiras e eventos, formação de parcerias, acesso 

ao registro de marcas e patentes. 

V. O Sou Acadêmico: evento promovido desde 2007 pela Faculdade São Luís de 

França é o  momento crucial de interação entre o aluno calouro e a sua nova realidade: o universo 

acadêmico. O universo acadêmico é  dinâmico, processual, libertador e  principalmente complexo. 

Exige do acadêmico uma atitude questionadora e curiosa, além de uma identificação e cumplicidade 

com a área de estudo escolhida. Diante desta necessidade, a Instituição interage com ele a partir do 

Sou Acadêmico, ambientalizando-o, acolhendo-o desde o adentrar no espaço físico Institucional até 

a integração social e acadêmica, promovendo um momento singular voltado às  boas vindas. Outra 

prerrogativa do evento é atualizar os conhecimentos dos calouros, principalmente daqueles que 

encontravam-se fora do espaço educacional nos últimos tempos de mudança e transformação no 

brasil e no mundo, de forma global e ou generalizada. A cada período, o Sou Acadêmico é 

realizado com sucesso e, é promovido semestralmente. 

VI. Atividades Interdisciplinares/Transdisciplinares:  são atividades desenvolvidas, 

desde 2002, dentro e fora do espaço Institucional que permitem a inter-relação do ensino com a 

pesquisa, através dos projetos de interdisciplinaridade que fazem parte da sua proposta pedagógica 

bem como através das oficinas pedagógicas, dos estágios e dos eventos científicos que garantem 

essa relação, a exemplo das semanas acadêmicas dos cursos que se constituem em intenso processo 

de partilha das experiências e práticas vivenciadas nas disciplinas, bem como da produção e 

disseminação de saberes a elas vinculados, estas atividades fomentam em seu principio educativo 

uma zona proximal entre teorização do conhecimento, interpretação do conhecimento, concepção e 

pactuação das ferramentas de ação profissional, articulação didatico-pedagógica e por fim, 

autonomia por assimilação e acomodação do conhecimento. Esta organicidade, é uma proposta 

didático-pedagógica que antever em suas ações um intercambio facilitador, promotor de ligações 
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conectadas que articulam de forma direta questões relativas e relacionadas ao mercado profissional 

e do emprego e, da interação entre academia, academico, mercado profissional e possibilidades 

empregaticias; enfim, as atividades salientam de forma clara e objetiva a necessidade de 

manutenção da educação continuada, como instrumento diferencial. 

VII.Vivências Pedagógicas: esta prática de vivências articula o fazer pedagógico de 

forma conceitual, dinâmica, didática e pedagógica, levando-se em conta as perspectivas nelas 

contidas. Presentes no seio da IES, desde 2005, as vivências pedagógicas assumem papel relevante 

no contexto de produção prática, atrelando-se a isto, o contato in loco, fonte inesgotável de estudos, 

referencias e contrapontos. São também, ferramentas e estrátegias de ação, esta interrelação 

promove entre os grupos um conceito mais coeso entre objetos, objetivos e planos de trabalho. 

Enfim, estas práticas, promulgam neste espaço de trocas, o despertar e positivar do conhecimento 

adquirido.  

VIII. Oficinas Pedagógicas: o contexto das oficinas contemporiza de forma positiva a 

ideia de formatizar o fazer educativo, como algo produtivo, promissor e, produtor  de ações 

interligadas e intercambiadas, no sentido de ajustar, conciliar, fundamentar, otimizar, identificar, 

dialogar, partilhar,  e, transformar diretrizes teoricas em práticas salutares ao desenvolvimento 

formativo do profissional em formação. Deste modo, desde sua implementação em 2007, as oficinas 

pedagógicas formatizam no curso de pedagogia, um relevante complemento à prática docente, 

interrelacionado os diferentes olhares acerca da atuação discente e, intervenção docente, no ensejo 

de prospectar por meio das oficinas uma equalização entre prática discente (teorização) e prática 

docente (práxis).  

IX. Visitas Técnicas: esta normativa técnica, presente desde 2000, é de sua importancia 

à validação dos cursos ofertados pela IES, uma vez que, por meio delas é possivel realizar um 

estudo de campo, dentro das prerrogativas que concebem a este modelo de ação educativa, uma 

práxis diretiva, coesa, argumentativa, investigativa e, promissora, no intuito de observar, conhecer, 

pesquisar e, principalmente catalogar informações acerca do desenvolvimento educacional, 

administrativo, financeiro, social, cultural e humano, nos locais visitados. 

X. Sarau Literário: a concepção presente nesta ferramenta pedagógica, salienta os 

diferentes caminhos percorridos pelos autores(as) e, suas devidas influências e intervenções ao 

longo do tempo; inserido no contexto de ação literária, desde 2008, o sarau traz à academia, 

oportunidades funcionais de agregar saberes e conhecimentos oriundos das diferentes fases da 

literatura e, a intervenção do discurso destes autores na positivação, negativação e relativação do 
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pensamento humano. É facultado, também,  a esta ferramenta, viéses de interpretação individual e 

coletiva, nos moldes de prosa, poema, versos e inclusive, de performance artística. 

XI. Sarau Pedagógico: a concepção desta ação é dialogar com os diferentes olhares, 

presentes nas entrelinhas dos diferentes discursos que ao longo dos anos nortearam o fazer 

educativo na certeza de construír uma educação transformadora. Estes diálogos, convalidados, 

desde 2005, como Dialogos Pertinentes, trazem e projetam à luz da acadêmia, um lastro cientificado 

nos moldes da pesquisa e da interlocução com estes pensadores.  

XII. Café Cultural Nordestino: o sentido norteador intrínseco e presente na 

prerrogativa do evento é consolidar e valorar a cultura, fortalecendo os diferentes instrumentos ( 

música, dança, poesia, poema, folguedos, folclore e, tradições culturais), desde 2008, na certeza de 

valorar a identidade cultural de um povo. A proposta do café, arremata a ideia de pertencimento e 

identidade, e, também contribui de forma direta e indireta na aceitação, participação, divulgação e 

difusão da cultura nordestina e, neste caso em particular, da sergipana; a idéia de sergipanidade 

promove à aceitação, o pertencimento e, resgata o sentido de identidade, muitas vezes aculturado. 

Assim, a proposta e o propósito do café, arremata e  regimenta uma idéia, um pensamento, 

sergipanizar. 

XIII. Vozes Alternativas:  a proposta do Vozes é dar voz àquele que entende no 

discurso e nas falas, um instrumento democrático de interação, de socialização, de conhecimento e 

de construção coletiva; articulado e presente no espaço Institucional, desde 2008, enquanto proposta  

elouquente de Seminário, e, posteriormente em 2010, como espaço alternativo de construção 

dialogada. O Vozes Alternativas, concebe no espaço da IES, verdadeiros embates acerca das 

diferentes propostas didático-pedagógica presentes na consolidação dos cursos, na implementação 

da Lei 10,639 e, também nas discurssões que regimentam o fazer educacional no Brasil e, no 

mundo. Neste sentido, o Vozes, traduz com veemencia pontos crucias e escalonados acerca das 

diferentes fases da ideia de construção da Educação Brasileira. De forma imparcial, o intuito do 

Vozes é enganjar o público acadêmico em discurssões construtivas acerca dos diferentes perfis de 

educação no Brasil e no mundo, na súmula, o que transcede na diretriz do Vozes, é promulgar o 

Homem como maior instrumento de poder, passivel de mudar e transformar o meio ( a escola, o 

trabalho, a comunidade, o entorno e a sociedade).  

XIV. Mostra de Iniciação Científica: a iniciação cientifica é o primeiro passo para 

construção ordenada do conhecimento, desde meados de 2008, a faculdade busca neste eixo o 
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passaporte científico necessário para intercambiar o saber e o conhecimento. A consolidação desta 

ideia aproxima academia e produção científica, no contexto da interação entre estudo, pesquisa e 

produção cientifica, tão logo, este expoente inseriu à faculdade no acesso direto a ponte construtiva 

entre pesquisa e produção cientifica. Que traduz em sua essência, o sentido de pesquisa e de 

pesquisador, interrelacionando objetos e objetivos de forma clara, direta, enfatizando os diferentes 

tipos de oportunidades, presentes nas descobertas e nos achados cientificos. Tão logo,  são 

desenvolvidas atividades que permitem a inter-relação do ensino com a pesquisa, através dos 

projetos de interdisciplinaridade que fazem parte da sua proposta pedagógica bem como através das 

oficinas pedagógicas, dos estágios e dos eventos científicos que garantem essa relação, a exemplo 

das semanas acadêmicas dos cursos que se constituem em intenso processo de partilha das 

experiências e práticas vivenciadas nas disciplinas, bem como da produção e disseminação de 

saberes a elas vinculados, ocorrendo semestralmente a mobilização de forma maciça da comunidade 

acadêmica. A Mostra de Iniciação Cientifica é o espaço de produção, de liberdade, de interação, de 

contextos, de aprimoramento, de leituras, de vivencias, de embates e, de construção Individual e 

Coletiva dos diferentes sujeitos que promulgam na academia, o sentido de identidade e 

pertencimento. 

XV. Semanas Acadêmicas:  as semanas acadêmicas iniciadas, também, em meados de 

2008, configuram para Instituição um diferencial entre aproximação teórica e atividades práticas, 

que interagem diretamente na formação intelectual, pessoal, profissional, cultural e educactiva dos 

pares aquí transitantes; o papel das semanas academicas é subsidiar de forma coesa, harmônica, 

educativa, teorica, prática e interpessoal as diferentes propostas que perpassam o ambiente 

acadêmico, diante disto, é possível, validar as semanas como atividade formal, científica e 

intelectual. Assim, as semanas acadêmicas (dos cursos de administração, letras, pedagogia) 

proporcionam um ambiente rico em trocas, em vivencias, em ensaios, em pesquisa, em estudos e 

principalmente, em prática discente. Às vivencias aquí partilhadas, contribuem de forma coesa na 

formação humana/ética/intelectual/profissional dos estudantes aquí transitantes. Semanas 

acadêmicas, tão somente, um diferencial Intelectual. 

XVI. Revista Concepções: pretende-se, a partir do núcleo estruturador dos currículos e 

práticas inerentes aos cursos, formalizar grupos de pesquisa no CNPq e instituir novos grupos de 

estudo e trabalho, que articulem os saberes oriundos de diferentes áreas, de acordo com os 

interesses de pesquisa dos integrantes da comunidade acadêmica, em especial professores e alunos. 

O registro da produção e do desenvolvimento das atividades dos pesquisadores da Instituição são 
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contabilizadas nas revistas científicas, nos livros e na atualização constante dos currículos lattes de 

cada professor, em sua pasta individual, existente na coordenação de curso. Tal produção irá 

alimentar o PCD – Plano de Carreira Docente em vigor na IES.  

XVII. Grupo de Estudos de Linguística e Literatura da Faculdade São Luís de 

França - GELFS  -  é um grupo de estudos articulado no espaço Institucional, cujo objetivo é 

fomentar e desenvolver estudos de linguítica e literatura que aproxime o homem e sua essência de 

leitor e que também possa articular diferentes trabalhos, buscando estimular  a pesquisa e a 

formação profissional; 

XVIII. São Luís Carreiras: é uma proposta, uma ferramenta e, também um espaço de 

convivencia que interage diretamente com o ingresso e com o egresso, na perspectiva de formalizar 

ações que contribuam diretamente na consolidação de uma carreira promissora, antenada com as 

necessidades do mundo moderno e também com as demadas da contemporaneidade; a globalização, 

os diferentes modos de produção, emergem cotidianamente na busca de profissionais conectados 

com as diferentes demandas do mundo globalizado, assim, a proposta do São Luís Carreiras para 

2016, contempla demandas micro e macro apresentadas como propusoras de novos encadeamentos 

profissionais, deste modo, neste espaço de validação profissional, o ingresso ou egresso, constroi 

seus dutos condutivos, na certeza de fundamentar, instrumentalizar,  prospectar, consolidar e, 

recondicionar seus conhecimentos afim de  identificar-se com as demandas funcionais. Ainda nesta 

vertente, a IES, busca interrelacionar identidade do curso, com perfil profissional e demanda de 

mercado, nesta premissa, o motivacional positivo do ingresso e do egresso é diariamente valorada 

pela Instituição, pois, configura-se para IES, um marco positivo, este acompanhamento. Esta 

integração entre às  partes, proporciona entre os diferentes sujeitos assistidos, um que de 

acolhimento, de anteparo; o papel relevante da Instituição em atender de forma prática as exigências 

do MEC com referência ao acompanhamento dos alunos egressos, estimula e compartilha a 

performance profisssional construida e constituida individualmente por cada sujeito, no tocante ao 

respectivo desempenho laboral/produtivo, em face as diferentes prerrogativas e desafios presentes 

no mundo do trabalho e do emprego. Neste sentido, intercambiar ações proximais que interligue 

conhecimento, profissionalismo e atuação laboral imprime a Instituição e a sua proposta de 

endomarketing, um viés multifacetado, que co-relaciona fazer profissional e proposta de mercado. 

Então, é requerido pela IES, o papel de mediar e intercambiar ações promotoras de 

desenvolvimento intelectual e profissional. De fato, faculta à Instituição dirimir hipoteses, encurtar 

hiatos e convalidar diferentes interfases escalonadas  no desempenho e ação profissional, deste 

modo, o compromisso de equalizar  maximamente  questões relativas e/ou relacionadas ao 
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desempenho, desenvolvimento e interação entre exercício laborativo e atitude profissional conduz à 

luz da faculdade um olhar subsidiado, atento as mudanças e necessidades do mundo contemporaneo 

do emprego e do trabalho, por fim, é referendado pela faculdade à promoção de ações diretas e 

indiretas que auxiliam na atividade e atitude laborativa dos seus pares, sendo assim, é constituida na 

São Luís Carreiras à promoção de atitudes positivas, co-relacionadas com a oferta constante de 

cursos seqüenciais, estágios, feiras, eventos, programas de extensão e pós-graduação. Inclusive, a 

Pós-Graduação, é bastante consolidada, principalmente com a participação dos egressos que optam 

por continuarem na IES. Conseguimos com isso, verificar o perfil de alguns egressos para o ensino 

superior,  fato este confirmado posteriormente, com a contratação desses como docentes efetivos da 

FSLF. Portanto, o serviço prestado neste espaço, contribui diretamente com o desenvolvimento 

profissional do ingresso/egresso, na formulação do seu marketing pessoal; este somátorio de ações 

enfatiza o papel Institucional de formar cidadãos integrados ao mundo do trabalho e do emprego. 

 

2.3.2.1 Referências Didático-Pedagógicas 

 

A Faculdade São Luís de França adotará como referencial pedagógico a educação 

holística, baseada em competências, de modo a preparar o profissional para a vida nos seus cenários 

profissional, pessoal e comunitário. Define as seguintes diretrizes pedagógicas gerais, norteadoras 

dos projetos pedagógicos dos cursos e programas a ofertar: 

I. Metodologias de ensino ativas 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; 

II. Currículos de cursos em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais, 

com o perfil do nosso público-alvo e com as demandas de qualificação da comunidade em que 

se inserem; 

III. Planos de ensino que propiciem a integração simultânea entre teoria e prática  

privilegiando a iniciação científica/pesquisa e as ações comunitárias, com ciação de de um 

espaço alternativo para exposições do material produzido por professores e acadêmicos, 

durante as aulas e as práticas nas disciplinas; 

IV. Avaliação formativa e continuada da aprendizagem -  cabendo ao professor muito 

mais o papel de orientador, envidenciando esforços para despertar as potencialidades do 
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educando, evitando-se avaliações meramente quantitativas, centradas na acumulação de 

informações de cunho teórico-doutrinário; 

V. Espaço curricular para o desenvolvimento de Atividades Complementares  - 

destinadas a trabalhar aspectos interdisciplinares na formação do aluno e a oferecer 

oportunidades de ampliação dessa formação, em áreas afins, inserindo neste contexto, as 

visitas técnicas, fontes indubitavéis de experimentação e vivencia in loco, com vistas à 

ampliação do conhecimento teórico adquirido em cada curso; 

VI. Realização da práxis pedagógica no cotidiano profissional - com práticas de 

formação continuada, relacionadas aos contéudos desenvolvidos nas disciplinas, que atendam 

às particularidades e demandas da preparação do profissional de cada curso; 

VII. Estimular as vivências pedagógicas  - ampliando sua atuação educacional e de gestão, 

inclusive com a inserção  de Núcleos de estudos e pesquisa, constituídos por professores e 

academicos da Faculdade, atendendo às especificidades de cada curso; 

VIII. Concepção de 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, inclusive incentivando o trabalho voluntário, inserindo o alunato na 

sociedade, desempenhado dessa maneira, seu papel transformador da coletividade e, 

consequentemente dialogando com sua formação; 

IX. Sistema organizacional que respeite as individualidades e harmonize a convivência 

acadêmica  - em todos os níveis e categorias, inclusive com avaliação diagnóstica antes, 

durante e depois do período da disciplina, construindo deste modo, uma teia conceitual, coesa, 

promissora e de relevante papel associativo na construção de práticas diferenciadas de ensino 

; 

X. Integração dos educandos à comunidade social - por meio de programas e ações de 

iniciação científica e extensão, em parceria com organizações, empresas e instituições 

governamentais ou particulares, com vistas à despertar no aluna(do) o perfil de pesquisador, 

de interventor, com foco direcionado ao entendimento de mudar e transformar a realidade 

social e do seu entorno, estabelecendo assim, viéses significativos de compreender na 

intervenção o princípio e a prática da reflexão profissional, visando ampliar o campo de 

estudos e de ações positivas, inerentes a ele; 

XI. Visão Cosmopolita do Cidadão - intermediando e intercanbiando ações e práticas 

criativas que deem sustentação e fomento a interação do homem e, o meio no qual ele está 

inserido, salientado à construção positiva de atos e ações que o dignifique e que imprime às 

suas ações valor e positividade, coorelacionadas com:  
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a. Competência de abstração; 

b. Competência de amplitude teórico-prática; 

c. Competência de sintese; 

d. Competência de interagir e  investigar; 

e. Competência de enfretamento de mediar conflitos; 

f. Competência de tomada de decisões; 

g. Competência critico-reflexiva; 

h. Competência de interagir em grupos homogêneos e heterogêneos; 

i. Competência de interagir com o “pseudo” diferente; 

j. Competência analitica critica/autocritica; 

k. Competência de interagir e dialogar com outras linguagens; 

l. Competência  de endomarcketing pessoal; 

m. Competência de articulação autonoma hábil; 

n. Competência  de coabitar de forma harmonica no entendimento do sujeito plural, 

o. Competência de interarir com novos olhares, especialmente direcionado ao 

multiculturalismo, a diversidade, a inclusão, a inserção e, a proposta de introjetar novos 

conceitos. 

 

Diante destas prerrogativas é pertinente validar alguns subtópicos que diretamente 

participam do processo construtivo criativo: 

 

A. Articulação entre Teoria e Prática 

 

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 em educação. Trata-se também de enfatizar o estudo e a reflexão epistemológica sobre a 

construção do conhecimento no contexto social do educando e os desafios nele presentes. Para isto, 

as metodologias sócio-interacionistas 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. 

B. Organização Curricular 
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As disciplinas possuem, um percentual de práticas investigativas, para que possam 

traduzir em conhecimento as informações obtidas em sala. Os estágios também possuem a função 

de pesquisa de campo e são acompanhados, mediante relatórios finais, desenvolvidos pelos 

professores de estágio, compondo a documentação dos cursos, disponível na Instituição. O fazer e o 

saber fazer perpassam por diretivas intrínsecas na Instituição, as ações pedagógicas são norteadas 

por príncipios articulados nas práticas educativas cotidianas, implementadas nos cursos. Tais 

práticas devem ser conduzidas por políticas  institucionais que sustentam  as ações pedagógicas, 

como: 

I. Assegurar o atendimento ao aluno, de forma online e presencial, promovendo o auto-

conhecimento e o acompanhamento do próprio desempenho acadêmico; 

II. Articular com instituições públicas e privadas oportunidades de campo de trabalho para o 

aluno egresso dos cursos de graduação da Faculdade,  

III. Institucionalizar às práticas de monitoria de forma sustentável e continua; 

IV. Interagir com o mercado de trabalho para desenvolvimento de projetos  que possa 

subsidiar a aplicabilidade prática dos conceitos adquiridos com foco social e profissional pelo 

alunato; 

V. Fortalecer os diferentes contextos da Incubadora de Ideias, como ambiente fecundo ao 

desenvolvimento de projetos que integralize os diferentes olhares acerca do desenvolvimento 

acadêmico e profissional do sujeito em formação,  fomentando deste modo, projetos de apoio 

e/ou empresas incubadas; 

VI. Trabalhar  com foco interdisciplinar  a pesquisa e a extensão com o intuido de promover 

a interação intra e inter cursos de forma a levar os conhecimentos técnicos adquiridos em sala 

de aula para os diferentes instrumentos de ressignificação do conhecimento, a saber: semanas 

acadêmicas, saraus, visitas técnicas, mostra cientifica, dentre outros; 

VII. Supervisionar os estágios, avaliando pontos fortes/fracos  de cada aluno, realinhado e 

reestruturando estas demandas como essenciais à formação humana e profissional, na certeza 

de contribuir de forma ascendente na emancipação de sujeitos criticos-reflexivos e criativos.  

 

C. Relação entre Competências e Conteúdos 

 

A organização curricular é estruturada com base na flexibilidade curricular e pela 

integralização curricular, Os conteúdos são elencados objetivando integralizar no corpo do curriculo 
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ambiências e situações que oportunizem o desenvolvimento de competências e integralizem e 

facultem uma formação humana, técnica, social, criativa, crítica e reflexiva acerca do homem e da 

inserção dele como agente de transformação e mudança social.  

 

D. Interdisciplinaridade e novos olhares 

 

O que se pretende com o processo de revisão curricular é desenvolver na Instituição um 

modelo de currículo personalizado, onde o comportamento – caracterizado pela aprendizagem - seja 

traduzido como uma associação determinada pelo tipo de aluno e pelo ambiente (maneiras de 

ensinar). Através de um currículo interdisciplinar e contextualizado à realidade situacional local e 

regional, o aluno poderá ser envolvido na implementação das estratégias instrucionais, a fim de 

torná-lo mais incentivador e propiciador do desenvolvimento de habilidades de solução de 

problemas e tomada de decisão. 

 

 

E. Transdisciplinaridade: um olhar multifacetado 

 

Na nova abordagem curricular, a configuração da matriz está centrada em problemas 

que sejam significativos para os alunos e que satisfaçam as suas necessidades formativas, diante do 

atual cenário sócio-econômico-político-cultural. Acreditamos na necessidade do diálogo, na adoção 

de um olhar transdisciplinar, abordando questões relativas 

à auto-formação, eco-formação e, heteroformação ganham destaque em nosso curriculo. 

 

F. Intra e Inter: posturas e ações acerca da discilplina e da ação 

 

Renovar constantemente a Instituição, com postura pedagógica, 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 iniciar e promover mudanças na sociedade em 

que vão atuar.  
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G. Promoção de Eventos Contextualizantes 

 

Os currículos dos cursos são, permanentemente, objetos de revisões pelos núcleos 

docentes estruturantes dos cursos, a partir dos avanços do conhecimento em cada área e das 

demandas do mercado de trabalho. Seminários periódicos de revisão e de planejamento do currículo 

de cada curso são sempre conduzidos pela gestão acadêmica, coordenação de curso, membros dos 

Colegiados de curso e do Núcleo Docente Estruturante. As diretrizes pedagógicas adotadas 

conduzem à flexibilização dos componentes curriculares. Os projetos pedagógicos dos cursos 

contemplam inovações que possibilitam essa flexibilidade proposta. O regime semestral, adotado 

permitirá a oferta, em cada semestre letivo, de um bloco fixo de disciplinas e outro flexível, com 

disciplinas ofertadas pela faculdade para a escolha do aluno. As Atividades Complementares, 

componente curricular obrigatório, por outro lado, configuram-se como um espaço curricular 

propício ao desenvolvimento da interdisciplinaridade e ao atendimento das especificidades dos 

educandos. A integralização curricular atende, em primeiro lugar, às normas fixadas pelo Ministério 

da Educação. 

 

Referências Estruturais e Formais de Programas e Cursos 

 

Na nova abordagem curricular, a configuração da matriz está centrada em problemas 

que sejam significativos para os alunos e que satisfaçam as suas necessidades formativas, diante do 

atual cenário sócio-econômico-político-cultural. Sendo assim, esta IES estrutura os currículos dos 

cursos numa visão renovada pela epistemologia contemporânea e pela consciência crítica e histórica 

inerente à responsabilidade social, cidadã e inclusiva, orientando-se segundo as diretrizes de sua 

visão e de sua missão. Porquanto, caracteriza seu compromisso de formação acadêmica, 

profissional e cidadã, através da firme intencionalidade em: 

I. Promover uma formação profissional eficaz -  ofertando uma graduação de qualidade 

de caráter pluralista, crítico e reflexiva, que articula as especificidades das competências 

técnicas, da formação profissional em equilíbrio com a formação geral, humanística e ética; 

II. Possibilitar a capacitação e habilitação do egresso -  acompanhando a evolução do 

conhecimento teórico-prático em sua área, necessárias à atuação profissional futura, inclusive 

com oferta de cursos preparatórios para concursos e cursos de especialização; 
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III. Agir em prol do desenvolvimento regional, interagindo em vários níveis de atuação 

no entorno - demonstrando engajamento com as questões ligadas à sustentabilidade social e 

ambiental; 

IV. Promover programas e serviços que interajam com as demandas da comunidade - 

equacionando problemas e buscando soluções compatíveis com a realidade; 

V. Prover condições necessárias ao trabalho em equipe interdisciplinar e 

multiprofissional - aos professores e técnicos administrativos, oportuniza-se um ambiente de 

trabalho adequado às suas responsabilidades no desenvolvimento do processo de 

aprendizagem, e também com a reestruturação de planos de capacitação, de carreira docente e 

de cargos e salários. 

VI. 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 os manter atualizados e úteis às propostas dos cursos 

e programas oferecidos; 

VII. Favorecer uma aprendizagem ativa (pró ativa) e participativa - utlizando-se das 

seguintes técnicas: dinâmicas de grupo, discussão de casos, debates, intervenção pedagógica, 

exposições, excursões, visitas, emprego de vários recursos audiovisuais, mesas redondas, 

trabalhos individuais, trabalhos em grupos, seminários, brainstorming, oficinas pedagógicas, 

jogos, dentre outros; 

VIII. Referendar a proposta holística - que concebe a integração do homem como um todo 

e com o universo a sua volta, como atitude positiva de respeito as diferenças.  

Os currículos dos cursos são, permanentemente, objetos de revisões pelos núcleos 

docentes estruturantes dos cursos, a partir dos avanços do conhecimento em cada área e das 

demandas do mercado de trabalho. Seminários periódicos de revisão e de planejamento do currículo 

de cada curso são sempre conduzidos pela gestão acadêmica, coordenação de curso, membros do 

Núcleo Docente Estruturante, cuja composição tem sido otimizada, pela faculdade, no sentido de 

atender aos cursos e às necessidades da Instituição como um todo. 
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Avaliação do Processo do Ensino e da Aprendizagem 

 

A avaliação do ensino e aprendizagem deverá respeitar as disposições do regime interno 

da Faculdade e todos as diferenças e individualidades dos alunos, nos campos científico, técnico, 

cultural, ético, moral e profissional e se concretiza observando-se a frequência e o sistema de notas, 

apuradas através da realização de trabalhos, convergentes para duas notas semestrais. As práticas 

pedagógicas abrangem situações/condições/arranjos de aprendizagem que se criam entre docentes, 

discentes, Instituição, mundo produtivo e sociedade, a fim de atingir a apropriação crítica e a 

transferência dos saberes nas suas relações, acadêmico-científicas e sociais. Tais práticas devem 

estimular a construção do conhecimento interdisciplinar, por meio do trabalho com projetos 

didáticos. 

 Desde sua concepção, a Instituição trabalha sustentada em uma proposta pedagógica 

holística, buscando trabalhar valores e promover mudanças pessoais, de postura e de ação. Sempre 

vislumbrou tais mudanças, a partir do potencial dos professores e coordenadores nessa 

multiplicação permanente, visto que esses possuem reconhecidos conhecimento e experiência 

profissional nas áreas em que atuam. A integração entre os docentes e a articulação da 

interdisciplinaridade nas disciplinas propostas traduzem atitudes e não apenas propostas. Isto 

implica uma prática permanente de avaliação para uma melhor articulação do processo de 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, Aulas práticas em laboratórios de informática, Avaliação do 

aproveitamento dos alunos, Desenvolvimento de projeto interdisciplinar,  Desenvolvimento de 

projetos, Exercício da ação docente mediadora do processo ensino-aprendizagem, Realização de 

atividades complementares,  Resolução de problemas reais por meio de simulações e vivências ,  

Realização de visitas técnicas e estudos de campo, Constante inovação nas metodologias de ensino  

A prática de ensino desenvolvida em sala de aula deve trabalhar a  aquisição do 

conhecimento 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, articulador 

destas trocas, tendo em vista à apropriação crítica dos conteúdos por parte dos educandos. Dentro 

dessa perspectiva, alguns quesitos importantes norteiam o trabalho do professor: 

I. assegurar ao professor a autonomia na gestão do seu trabalho em sala de aula, 

privilegiando o diálogo; 
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II. realizar uma sondagem das experiências, conhecimentos e características dos discentes, 

de forma a conhecer o perfil da turma; 

III. favorecer aos discentes a autonomia em seu processo de aprendizagem, visando não 

apenas ao “aprender a fazer”, mas, sobretudo, ao “aprender a aprender"; 

IV. propiciar ao discente situações que oportunizem o desenvolvimento das competências e 

habilidades necessárias para o seu bom desempenho e para a sua inserção no mercado de 

trabalho; 

V. propiciar condições para que sejam desenvolvidas atividades em equipes, simulações, 

estágios, seminários, pesquisas, entre outros. 

 

 Aferição do Rendimento Acadêmico 

 

Estará aprovado na disciplina o aluno que obter média igual ou superior a 7,0 (sete), 

resultante da média aritmética ponderada das notas, além de 75% de freqüência, no mínimo.  

As avaliações desenvolvidas em cada unidade programática deverão ser compostas por: 

I. Prova Contextualizada (PC): deve aferir todos os conteúdos ministrados bem como 

competências adquiridas por meio de exame escrito e/ou relatórios de atividade 

laboratoriais para as disciplinas que contemplam aulas práticas. 

II. Medida de Eficiência (ME): deve aferir o rendimento do estudante nas Atividades 

Práticas Supervisionadas (APS) a serem desenvolvidas dentro e fora da sala de aula, 

individualmente ou em equipe, com ênfase na autonomia do estudante.  As APS 

estimulam práticas de estudos independentes e a preparação gradativa para o exercício 

profissional.  

 

A configuração de avaliação consiste em uma nota composta 60% de uma prova 

individual e 40% de trabalhos, seminários, visitas técnicas, enfim, de demais atividades coletivas ou 

individuais. Contudo, a efetividade das propostas avaliativas é permanentemente discutida junto à 

comunidade acadêmica, a fim de objetivar o seu redimensionamento, tendo em vista as 

necessidades, os interesses e a realidade tanto dos cursos quanto dos próprios alunos. 

Este sistema de avaliação do processo ensino-aprendizagem busca conciliar a concepção 
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de formação humana aí desenvolvida, com as diretrizes curricu1ares nacionais e as normas 

acadêmicas institucionais, que são avaliadas continuamente pela Coordenação e pelo Co1egiado de 

Curso. Tem caráter processual e contínuo, contemplando, dentre outras habilidades, a participação, 

a produção individual e coletiva, o esforço de associação prática/teoria, o trabalho em equipe, a 

organização, a cooperação e a relação com o discente.  

 

2.4 Organização Didático-Pedagógica 

 

A Faculdade São Luís de França adotará como referencial pedagógico a educação 

holística, baseada em competências, de modo a preparar o profissional para a vida nos seus cenários 

profissional, pessoal e comunitário. Ao focalizar as atividades de ensino no processo de educação 

formal, parece fundamental, para vinculá-las ao universo das aspirações e das necessidades da 

sociedade, relacioná-las às concepções que assumem na realidade escolar, e, por conseguinte, no 

cumprimento, pela educação formal, de seu papel social de instrumentalizar intelectual e 

politicamente o cidadão. Entendido o ensinar, entre outros aspectos, como um modo de acesso ao 

conhecimento científico, ele se constitui, ao mesmo tempo, num modo de acesso aos resultados 

produzidos pela ciência e ao processo de produção de conhecimento científico. Isto equivale a dizer 

que os conceitos de ciência, de produção de conhecimento científico e do método de fazer ciência 

refletem-se no conceito de educação e na atividade de ensino, sempre de maneira socialmente 

responsável. Os cursos de graduação da Instituição, buscam a coerência entre teoria e prática, e 

buscam entre muitos aspectos, o seguinte: 

a) concepção de currículo e organização didático-pedagógica (métodos, metodologias, 

planos de ensino e de aprendizagem e avaliação da aprendizagem) de acordo com os objetivos 

e missão da instituição, as diretrizes curriculares e a inovação da área; 

b) práticas pedagógicas, considerando a relação entre a transmissão de informações e 

utilização de processos participativos de construção do conhecimento; 

c) pertinência dos currículos (concepção e prática), tendo em vista os objetivos 

institucionais, as demandas sociais (científicas, econômicas, culturais etc.) e as necessidades 

individuais; 

d) práticas institucionais que estimulam a melhoria do ensino, a formação docente, o apoio 

ao estudante, a interdisciplinaridade, as inovações didático-pedagógicas e o uso das novas 

tecnologias no ensino. 
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Portanto as diretrizes curriculares estão sempre em discussão, para que estejam em 

diálogo constante e contínuo com a matriz curricular e os conteúdos ministrados nas respectivas 

disciplinas, salientando sempre:  

1. O ensino e suas prerrogativas – enquanto canalizador de ações e de processos 

socializantes e construtores do conhecimento. 

2. A pesquisa e suas especificidades – enquanto promotora de descobertas, experiencias e 

experimentos individuais e coletivos. 

3. A extensão e sua representação prático-teorica – enquanto prerrogativa de minimizar 

possiveis olhares dissociados entre ação teorica e ação prática. 

 

São desenvolvidas atividades que permitem a inter-relação do ensino com a pesquisa, 

através dos projetos de interdisciplinaridade que fazem parte da sua proposta pedagógica bem como 

através das oficinas pedagógicas, dos estágios e dos eventos científicos que garantem essa relação, a 

exemplo das semanas acadêmicas dos cursos que se constituem em intenso processo de partilha das 

experiências e práticas vivenciadas nas disciplinas, bem como da produção e disseminação de 

saberes a elas vinculados, ocorrendo semestralmente a mobilização de forma maciça da comunidade 

acadêmica. 

 

2.4.1 Perfil do Egresso 

 

A FSLF objetiva preparar profissionais aptos para atuarem no mercado de trabalho e na 

sociedade contemporânea, que tenham competência para criar, organizar e disseminar saberes em 

suas áreas de atuação. Esse egresso também deverá ter desenvolvido competência para atuar em 

tempos em mudanças, e atender às novas demandas do mercado de trabalho e da sociedade. 

O perfil do egresso da FSLF traduz-se na apropriação dos conhecimento adquiridos nos 

programas de estudos de cada curso e agrega competências de grande importância tais como:  

a. Competência de atuar com  espírito de liderança; 

b. Competência de tomadas de decisões; 

c. Competência de senso critico/reflexivo; 

d. Competência de trabalhar em equipe homogenea/ heterogenea; 

e. Competência de mediar e solucionar conflitos; 

f. Competência criativa não repetitiva; 

g. Competência de trabalhar com  coerência  e  postura  ética; 
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h. Competência de abstração, análise e sintese; 

i. Competência de tomada de decisões; 

j. Competência de experimentação, investigação e empirismo; 

k. Competência de aplicabilidade técnico/prática; 

l. Competência de argumentação técnicas; 

m. Competência de valorar a diversidade cultural, presente na multiculturalidade e, 

pluriculturalidade; 

n. Competência na Ética e na Cidadania, como instrumentos do fazer humano; 

o. Competência pertinentes à construção de novas conquistas e  responder  aos   novos  

desafios  com  eficiência,  eficácia e efetividade.  

Os currículos e programas de estudos de cada curso respondem ao perfil do egresso na 

formação que agrega o desenvolvimento de competências de grande importância. Deste modo, 

objetiva-se uma formação que combine e equilibre o  desenvolvimento  técnico  e  humanístico,  e 

que  promova a  visão  integral  do ser  humano.  

 

2.4.2 Seleção de Conteúdos 

 

A seleção dos conteúdos obedece a um processo coletivo, ao que é estabelecidos nas 

orientações gerais a partir do perfil do egresso, respeitada as Diretrizes Curriculares Nacionais da 

área de cada curso. Dentre estes, é pertinente ressaltar; 

a. Relevância psicossocial – o homem é um ser biopsicossocial, portanto é pertinente a ele, 

a interação e ao mesmo tempo instrospecção, tão logo, é também papel da Instituição 

fomentar mecanismos que promova gradativamente a socialização.  

b. Relevância Policultural – o homem enquanto agente de transformação e mudança carece 

da interação e da aproximação com outros homens, no sentido de intermediar conhecimento e 

saberes, construídos à base da interrelação entre os homens e os povos, salientando assim, o 

conhecimento e o respeito acerca de outras leituras, outras culturas e outros modo de 

produção intelectual/profissional e, essencialmente humana; 

c. Relevância Humanística – o homem em sua solitude é difusor de ideias e pensamentos, 

assim, na solitude do humano, é referendado a inserção de conteúdos que aproximem o 

homem do homem e do meio, clarificando, enquanto meio, toda e qualquer ação que 

coorobore positivamente ou negativamente à manutenção deste; 
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d. Relevância Argumentativa – o homem necessita de diretrizes, de postulados, que 

margeiem suas aprendizagens, seus conhecimentos e, suas interpretações, acerca da 

organicidade não linear, positivada por um currículo rico em conteúdos estruturantes, 

promotores de mudança e transformação do sujeito.  

 

2.4.3 Princípios Metodológicos 

 

O entendimento dos princípios metodológicos, leva em consideração o cenário político, 

sócio-cultural, econômico, científico e educacional que se projeta para os próximos tempos, está 

atento aos paradigmas da ciência contemporânea e neles procura sustentar seu projeto pedagógico.  

A FSLF enfatiza o processo educativo de forma integral e restauradora, incentivando a 

interação entre a teoria e a prática, o pensar e o fazer, a razão e a emoção, o indivíduo e o coletivo, a 

causa e o efeito, pois tantos os educandos como os educadores ensinam e aprendem. A proposta 

pedagógica da FSLF visa atender as necessidades gerais de aprendizagens, estimulando a 

criticidade e a criatividade, objetivando transformar conhecimentos e atitudes, a partir de soluções 

de problemas que remetem à realidade da vida. Tão logo, são utilizados como ferramentas 

práticas/contextualizantes/interativas/socializantes: 

a. Estudo dirigido; 

b. Tarefas orientadas; 

c. Dinâmicas de grupo; 

d. Leituras comentadas; 

e. Resolutividade de problemas; 

f. Visitas técnicas; 

g. Aulas práticas; 

h. Ensaios em laboratórios reais e virtuais); 

i. Apresentações orais; 

j. Workshop; 

k. Estudo de caso; 

l. Vivências; 

m. Pesquisa bibliográfica; 

n. Mesa-redonda; 

o. Entrevista, dentre outros. 
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Na concepção contemporânea da ciência , portanto, é preciso analisar e confrontar 

diferentes enfoques teóricos - metodológicos, além de se observar a própria realidade. 

O referencial teórico-metodológico tem de estar em constante revisão, procurando-se 

definir criticamente, para cada ramo da ciência, os métodos mais confiáveis e pertinentes ao objeto 

de estudo, dentre aqueles que proporcionam melhores condições de crítica sistemática e objetiva por 

parte da comunidade científica. 

 

2.4.4 Práticas Pedagógicas  Inovadoras 

 

As práticas pedagógicas abrangem situações/condições/arranjos de aprendizagem que se 

criam entre docentes, discentes, Instituição, mundo produtivo e sociedade, a fim de atingir a 

apropriação crítica e a transferência dos saberes nas suas relações, acadêmico-científicas e sociais. 

Tais práticas devem estimular a construção do conhecimento interdisciplinar, por meio 

do trabalho com projetos didáticos. Desde sua concepção, a instituição trabalha sustentada em uma 

proposta pedagógica holística, buscando trabalhar valores e promover mudanças pessoais, de 

postura e de ação. Sempre vislumbrou tais mudanças, a partir do potencial dos professores e 

coordenadores nessa multiplicação permanente, visto que esses possuem reconhecidos 

conhecimento e experiência profissional nas áreas em que atuam. A integração entre os docentes e a 

articulação da interdisciplinaridade nas disciplinas propostas traduzem atitudes e não apenas 

propostas. Isto implica uma prática permanente de avaliação para uma melhor articulação do 

processo de ensino-aprendizagem. 

 

I. Aulas expositivas e dialógicas - articuladas sempre que possível com outras práticas 

tais como: resolução de problemas, aulas de laboratório, atividades acadêmicas 

complementares, atividades de pesquisa bibliográfica, visitas técnicas, etc; 

II. Aulas práticas em laboratórios de informática - como ações imprescindíveis ao 

processo de experimentação; 

III. Avaliação do aproveitamento dos alunos - realizada através da demonstração da 

compreensão dos processos observados, por meio de relatórios escritos, exposições 

individuais ou em grupo, workshops, seminários, painéis, debates, estudos de casos, dentre 

outras atividades; 

IV. Desenvolvimento de projeto interdisciplinar - ao longo do período letivo, podendo 

ser executado individualmente e/ou em grupo; 



   

 

 

59 

V. Desenvolvimento de projetos - concorrendo para a aproximação do acadêmico com a 

realidade situacional; 

VI. Exercício da ação docente mediadora do processo ensino-aprendizagem - 

caracterizada pelo diálogo, pela suscitação da participação discente, visto que o professor não 

é repositório de saber; 

VII. Realização de atividades complementares - tais como, seminários, mini-oficinas, 

painel integrado, conferências, jornadas acadêmicas, workshops e oficinas pedagógicas dentre 

outras, envolvendo alunos, professores e comunidade; 

VIII. Resolução de problemas reais por meio de simulações e vivências - objetivando que 

o aluno relacione-as às teorias estudadas;  

IX.  Realização de visitas técnicas e estudos de campo - para oportunizar a 

contextualização de conceitos e conhecimentos adquiridos; 

X. Constante inovação nas metodologias de ensino – criatividade e inovação são 

particulas presentes no empreendedorismo  do ensino, praticado na IES; esta construção é 

simbiotica, singular e pluralizada na interpretação do sujeito que interage diretamente com o 

sentido de aprender para empreender. 

Compreendemos 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, em seu processo de formação 

continuada.  

A execução do currículo dos cursos ofertados nesta IES supera o desenho disciplinar 

estanque, partindo para o desenvolvimento de projetos interdisciplinares consistentes que integrem 

também a iniciação científica e a extensão. Os cursos de graduação e pós-graduação explicitam, 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. 

A cada período letivo, uma semana antes do início das aulas, acontece uma reunião de 

planejamento, onde os currículos são analisados e os professores dos períodos comuns planejam 

atividades interdisciplinares e verificam a convergência entre as disciplinas ofertadas para uma 

mesma turma. Portanto, as diretrizes curriculares estão sempre em discussão, num diálogo constante 

e contínuo com a matriz curricular e os conteúdos ministrados nas respectivas disciplinas. 
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2.4.5 Políticas de Estágio, Prática Profissional e Atividades Complementares 

 

a) Estágio 

A política de estágio acontece desde a entrada do aluno na FSLF. A proposta é orientar 

sobre o planejamento da sua carreira, para que observem as oportunidades que existem dentro da 

IES e no Grupo a que pertence. O estágio integra um conjunto de diretrizes que fomenta e articula 

ações que propriciarão, nas atividades de cunho prático, um fazer diferenciado, atrelado às 

diferentes realidades presentes no mercado profissional e consequentemente no exercício laboral. O 

estágio profissional é o primeiro passo na construção e organicidade do fazer profissional. O estágio 

supervisionado é formado de atividades de prática profissional, realizadas em situações reais de 

trabalho, sem vínculo empregatício, na área específica do curso em que estiver matriculado o aluno. 

Os estágios supervisionados para os cursos de graduação são realizados em instituições privadas ou 

órgãos públicos a partir de convênios celebrados com a FSLF ou podem ainda ser desenvolvidos 

nos laboratórios específicos dos cursos a serem implantados. O estágio supervisionado possui 

regulamento próprio e está disponível no site da instituição. 

 

b). Prática Profissional 

O ápice do labor academico circula na perspectiva de antever na formulação da Lei 

9394/96 ( Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) um instrumento que codifica que a 

educação escolar é subsidiada  ao trabalho e a prática social. 

Neste entendimento é perceptivel concatenar  e atrelar relações intrínsecas entre 

aprendizagem e estágio, a funcionalidade do campo de estágio, via de regra é minimizar os 

diferentes hiatos, decorrentes de possiveis afastamentos entre leituras pontuais de mundo 

coorelacionadas com atividades práticas e entendimentos teoricos. 

Na integralização destes entendimentos, esta linha proximal entre teorização e 

práticidade, certamente, encontrarar um ponto comum, em que ação teorica e ação prática 

entrecruzam olhares e ações, fundamentadas na coexistencia subsidiada pelo processo de estágio. 

 

c) Atividades Complementares e Flexibilização Curricular 

 

As atividades complementares e a flexibilização do curriculo coorelaciona um 

entendimento acerca do fazer/fazendo, nesta interpretação, às ações de cunho pedagógico são de 

suma importancia à construção de um ambiente propricio e promotor de condições interpretativas, 

subjetivas, experimentais e impricas, na certeza de construir e validar um conhecimento e um saber. 
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São consideradas atividades complementares: I – Iniciação científica, desenvolvida sob 

supervisão docente e aprovada pelo colegiado do curso; II – atividades de extensão, sob 

coordenação docente, sob a forma de cursos, serviços, aprovados pelo colegiado de curso; III – 

monitorias em disciplinas pertencentes ao currículo dos cursos; IV – estágios extracurriculares 

desenvolvidos com base em convênios firmados pela Faculdade São Luís de França; V – eventos 

científicos ou culturais diversos (seminários, workshops, oficinas, simpósios, congressos, 

conferências e similares); VI – disciplinas pertencentes a outros cursos superiores, de graduação ou 

seqüenciais, da própria FSLF ou de outras instituições de ensino superior; VIII – Estudos 

desenvolvidos em instituições educativos ou outros espaços correlatos aos conteúdos das disciplinas 

e atividades profissionais do curso.  

Para o registro acadêmico, os estudantes devem apresentar, à Coordenação do Curso, 

documento original ou cópia autenticada, em que estejam discriminados o conteúdo dos estudos, 

duração, o período e a organização ou professor responsável. Os comprovantes necessários ao 

registro acadêmico deverão ser encaminhados à secretaria da faculdade para inclusão no histórico 

escolar. Os créditos referentes às Atividades Complementares devem ser distribuídos ao longo do 

curso não podendo ser integralizados em um único semestre.  

 

2.4.6 Políticas de Educação Inclusiva 

 

A Instituição concebe no espaço acadêmico norteamentos condizentes com a proposta 

do MEC, em inserir políticas inclusivas de acesso e acessibilidade a todos, independente de suas 

características fisicas. Na IES, é particularizado o acolhimento/atendimento de todos que desejarem 

assistência diferenciada, compreendendo por assistência o atendimento no serviço do CAPS, na 

orientação direcionada no campo visual, auditivo, motor, psicológico. 

 

As políticas adotadas reconhecem as necessidades diversas dos alunos, acomodando os 

estilos e ritmos de aprendizagens e assegura uma educação de qualidade a todos, por meio de 

metodologias de ensino apropriadas, arranjos organizacionais, uso de recursos diversificados e 

parcerias com organizações especializadas. 

Como política de capacitação, será desenvolvido programa para a educação inclusiva, 

constando, especialmente, da oferta de: 

 Informações sobre as características essenciais necessárias ao aprendizado 

dos portadores de necessidades especiais;  
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 Cursos de capacitação, seminários ou eventos similares, ministrados por 

especialistas; e, cursos para o entendimento da Linguagem de Sinais. 

 

2.4.7 Oportunidades Diferenciadas de Integralização Curricular 

 

Os procedimentros para integralização curricular relativos à duração dos cursos de 

graduação estão baseados na Resolução CNE/CES N° 02/2007 (Graduação, Bacharelado, 

Presencial) e Resolução CNE/CES N° 04/2009 (Área de Saúde, Bacharelado, Presencial), 

observando a carga horária mínima para desenvolvimento destes. Neste sentido, os limites de 

integralização dos cursos, os tempos mínimos e máximos de integralização curricular, serão fixados 

com base na carga horária total, computada nos respectivos Projetos Pedagógicos do Curso. 

Atendendo os tempos fixados na Lei nº 9.394/96, a FSLF dimensionará a carga horária 

total do curso em, no mínimo, 200 duzentos dias de trabalho acadêmico efetivo. 

Aos alunos que ingressarem por via de transferência ou requerendo aproveitamento de 

estudo, serão ofertados oportunidades diferenciadas de integralização curricular, sendo estas 

regulamentadas pelo Regimento Interno da IES. 

Ademais, nos cursos de tecnologia, será facultado ao aluno o aproveitamento de 

competência profissional anteriomente desenvolvida, seja ela adquirida em cursos regulares ou no 

ambiente de trabalho, flexibilizando, assim, a trajetória curricular do aluno. 

 

 

2.4.8. Desenvolvimento de Materiais Pedagógicos 

 

A Faculdade São Luís de França incentiva e estimula 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. 

Também disponibiliza materiais didático-pedagógicos através do  LABRIMPE 

(Laboratório de Brinquedos e Materiais Pedagógicos), que agrega os trabalhos desenvolvidos pelos 

acadêmicos, especialmente do curso de Pedagogia, através das disciplinas das metodologias de 

ensino, alfabetização e educação infantil.  
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Os trabalhos desenvolvidos pelos alunos ficam à disposição dos demais no próprio 

LABRIMPE, bem como os materiais fabricados em módulos da Pós-Graduação em Arte-Educação, 

oferecida pela FSLF. 

 

2.4.9 Diretrizes de Apoio Pedagógico 

 

Este serviço visa auxiliar o aluno em suas necessidades acadêmicas, seja orientando-o 

na elaboração de trabalhos, na pesquisa bibliográfica, no processo de aprendizagem, no 

relacionamento com a Instituição, professores e colegas e no desenvolvimento pessoal e social. Por 

isso, propõe o Programa de Acompanhamento Pedagógico, que presta serviços de atendimento e 

orientação ao aluno em suas necessidades estudantis e de desenvolvimento pessoal; além de 

acompanhar e avaliar o seu rendimento escolar. 

Quanto a este aspecto, destacam-se ainda as seguintes ações: 

I. Sistematizar dados e informações sobre os discentes para, a seguir, traçar seu perfil, 

possibilitando um conhecimento dos alunos em todos os aspectos; 

II. Estabelecer diálogo permanente com os estudantes sobre seu valor e sua importância 

dentro da Instituição; 

III. Identificar as necessidades dos alunos, através de atendimento individual; 

IV. Oferecer programas e cursos que subsidiem o aprimoramento da aprendizagem do 

aluno e a melhoria do desempenho acadêmico;  

V. Promover de eventos para a discussão e difusão do conhecimento como parte da 

programação regular da Faculdade, através de palestras de especialistas das mais diversas 

áreas do conhecimento. O objetivo é formar acadêmicos com uma visão ampla do mundo e da 

ciência. O projeto promove, ainda, debates com importantes personalidades da área das 

Ciências Humanas que discorrem sobre suas experiências no trabalho ou sobre um tema atual 

relacionado a um determinado curso; 

VI. CAPS – Centro de Apoio Psicopedagógico - criado com o objetivo de dar um 

suporte ao acadêmico seja em aspectos de acompanhamento psicológico, seja em problemas 

oriundos de dificuldades de aprendizagem. Presta assim, assistência psicológica e pedagógica 

ao aluno, visando o crescimento pessoal e acadêmico, as relações interpessoais, a integração 
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social e a saúde mental, favorecendo o desenvolvimento e a formação integral. O projeto 

atinge não apenas os estudantes, mas seus familiares como também ao entorno da faculdade. 

VII. Encaminhar aos serviços de atendimento externo, alunos que necessitem de 

diagnóstico e tratamento psicológico específicos;  

VIII. Consolidação do Programas de Monitoria como forma do aluno aprender mais 

sobre a carreira escolhida. Auxiliar o professor no atendimento aos colegas, esclarecer 

dúvidas, orientar na realização de exercícios ou acompanhar experiências nas aulas práticas e 

em trabalhos em grupos são algumas das funções do monitor. Além de trabalhar diretamente 

com professores e alunos, a monitoria dá direito a certificado com validade profissional, que 

se insere no curriculum do monitor; 

IX. Consolidação do Programa de Iniciação Científica com o objetivo de despertar no 

aluno a necessidade de conhecer e responder aos problemas da sua realidade através da 

prática da pesquisa científica;  

X. Consolidação do Programa de Extensão visando a aplicação prática dos conhecimentos 

produzidos pela instituição e permitindo a inserção dos alunos na vida da comunidade; 

XI. Formar grupos de alunos que possam estar sendo orientados em conjunto, de acordo 

com suas necessidades; 

XII. Orientar e fornecer subsídios para o aluno que está em fase de conclusão do curso, no 

que se refere à elaboração do seu TCC, que no nosso caso é um artigo científico, colocando à 

sua disposição recursos (Informática, bibliotecas, etc.) e professores orientadores; 

XIII. Orientar e acompanhar o aluno em seu Estágio Curricular Obrigatório dando a ele 

toda a assistência necessária para o bom desenvolvimento de sua experiência prática; 

XIV. Promover encontros periódicos, organizados, entre alunos de anos mais avançados e 

novos alunos, bem com, professores orientadores, para a criação de grupos de interesse; 

XV. Organização de um Serviço de Orientação em Projetos que trabalhará com alunos 

ou grupos de alunos no desenvolvimento de projetos de vida e de carreira profissional, 

visando ajudá-los a superar barreiras e a enfrentar desafios escolares; 

XVI. Desenvolver atividades de arte-educação, podendo ampliar as possibilidades de 

aprendizagem por meio de diferentes linguagens artísticas, através de atividades culturais, em 

diversas áreas, como teatro, cinema, música, literatura, entre outras, além de criar ambiente de 

trabalho em equipe através da arte, contribuindo para que a vivência na Faculdade seja mais 

motivadora e prazerosa; 
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XVII. Programa de Motivação Estudantil: este serviço tem por objetivo identificar os 

motivos de evasão do aluno, analisando-os e buscando soluções para enviar às diversas 

instâncias da Instituição as informações necessárias sobre os desvios processuais, qualidade 

do relacionamento humana aluno/aluno, aluno/professor, qualidade do ensino e curso em 

desacordo com a expectativa e/ou desafio da realidade, visando em suma, encontrar meios 

para que os/as acadêmicos/as mantenham seus estudos com bom desempenho e satisfação; 

XVIII. Implementação de um programa de salas virtuais promovendo espaço de discussão 

através da web, orientado essencialmente para questões relacionadas com as áreas de interesse 

de cada curso;  

XIX. Planejar e coordenar reuniões com alunos, juntamente com o Diretório Acadêmico 

(DA); bem como, apoiar e incentivar as ações dos DA’s no sentido de promover o 

crescimento dos alunos.   

 

 

2.5 Políticas Institucionais 

 

Para dar resultado ao seu planejamento institucional, o qual foi realizado em 

consonância com o marco institucional (missão, valores, visão e objetivos) e em cumprimento ao 

documento maior da Instituição, o Projeto Pedagógico Institucional, a Faculdade São Luís de 

França enucia suas políticas insttucionais. 

 

2.5.1 Políticas de Ensino 

 

Ensino de Graduação 

 

A FSLF adota como referencial pedagógico a educação baseada em competências, de 

modo a preparar o profissional para a vida nos seus cenários profissional, pessoal e comunitário. 

Com base neste princípio o aluno não fica limitado ao “conhecer”, mas “aprende a fazer”, por meio 

da mobilização e da integração dos conhecimentos aprendidos e a consequente aplicação a situações 

problema que se apresentem nos distintos cenários da vida. Assim, o aluno atinge um grau de 

abstração e de generalização que o habilitam a interferir de forma produtiva e assertiva nas 

situações problema que vierem a se apresentar em termos profissionais, bem como da sua vivência 

cidadã. 
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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, numa sociedade complexa 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” para o enriquecimento do diálogo entre diferentes 

culturas.  

A partir da compreensão das diferenças individuais, da aceitação dos opostos, da 

tolerância com os adversos, constitui-se uma dimensão de sociedade pluralista e fraterna. Neste 

contexto, a IES contribui para a resolução de certos problemas que se põem à sociedade, através da 

formação intelectual e política de seus egressos.  

É facultado a Instituição permear em seus espaços um entendimento mais amplo e 

esclarecido  nos diversos fóruns argumentativos, seja no âmbito social, político, econômico, 

profissional e educativo, esta abertura é constituida pelo papel que as políticas de ensino 

promulgam ao conceber na academia um espaço neutro, livre de (pre)conceitos, nele é legitimado o 

exercicio de liberdade de fala; assim, debates sobre as grandes questões éticas e científicas com as 

quais a sociedade se defronta, são trazidas e traduzidas como algo contemporâneo. Deste modo, é 

correto atestar a legitimidade das ações efetivadas no espaço da acadêmia, no sentido da interação 

concebida neste espaço, ao reconhecer nas práticas e políticas de ensino, um canal de acessibilidade 

que tenciona aprimorar o fazer humano, no campo das ideias e na praticidade das ações. A interação 

do homem com questões humanas, aproxima o homem do homem, neste intercambio, é papel da 

Instituição aproximar academia, entorno, comunidade e sociedade, afim de introjetar nestes 

ambientes áquilo que é universal, o reconhecimento do humano e, consequentimente suas 

limitações. Por fim, as diretrizes postuladas nas políticas de ensino, evidenciam esta interação entre 

academia e sociedade, na busca constante de aprimorar e aproximar o fazer academico, o fazer 

social e o fazer profissional. 

Para garantir seus objetivos, a Faculdade São Luís de França organiza a Educação em 

torno de quatro aprendizagens fundamentais, conforme preconiza os quatro pilares da educação, de 

DELORS, ou seja: 

I. Aprender a conhecer - caracterizado pela busca do domínio dos instrumentos do 

conhecimento com a finalidade precípua de descobrir, compreender, fazer ciência; 

II. 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 
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de orientar o acadêmico a pôr em prática os seus conhecimentos, adaptando a educação à 

configuração do trabalho na sociedade atual; 

III. Aprender a viver juntos - constituindo-se num grande desafio para a Educação, tendo em 

vista que trata de ajudar os alunos no processo de aprendizagem para a participação, a 

cooperação e, sobretudo, para a busca coletiva de soluções para os problemas 

contemporâneos; 

IV. Aprender a ser - integrando as três aprendizagens anteriores e caracterizando-se pela 

elaboração de pensamentos autônomos e críticos que contribuam para a 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 Instituição busca 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 e profissional, sob a 

égide da ética, da probidade e da democracia. Essas diretrizes norteadoras requerem estratégias 

educativas variadas no pensar e fazer acadêmico que busca gradativamente: 

I. a construção coletiva - expressa na intenção e prática de cada segmento que constitui a 

Faculdade São Luís de França, levando em conta a articulação dialética, diferenciação e 

integração, globalidade e especificidade; 

II. a interação recíproca com a sociedade - caracterizada pela educação e desenvolvimento 

econômico-social sustentáveis, reafirmando o seu compromisso como potencializadora da 

formação humana e profissional; 

III. a construção permanente da qualidade de ensino - entendida e incorporada como 

processual e cotidiana da graduação e da pós-graduação; 

IV. 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; 

V. 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 

universitário e a coleta do saber não-científico elaborado pela comunidade para, estruturando-

o em bases científicas, restituí-lo à sua origem; 

VI. o desenvolvimento curricular - contextualizado e circunstanciado, expressão da 

concepção de conhecimento entendido como atividade humana e processualmente construído 

na produção da vida material; 
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VII. a busca permanente da unidade teoria e prática - o que exige a incorporação de 

professores e alunos em atividades de iniciação científica; 

VIII. a adoção de aspectos metodológicos - fundados nos pressupostos da metodologia ativa 

e dialética que concebe a sociedade e a educação como dinâmicas, contraditórias e partícipes 

da construção das relações infra e superestruturais. 

Considera-se que o ensino superior no contexto atual da sociedade brasileira vem 

enfrentando novos desafios, possibilidades, mas também dificuldades, demandando políticas que 

implicam em: 

I. melhoria da qualidade do ensino e da formação profissional, fomentando e reforçando a 

inovação, a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade nos programas acadêmicos; 

II. formação do cidadão crítico, ético, criativo e socialmente comprometido com a 

sociedade, capaz de produzir, organizar, difundir e controlar o conhecimento; 

III. 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; 

IV. desenvolvimento de habilidades que permitam a aprendizagem continuada, nas mais 

deferentes situações de vida; 

V. formação que considere os aspectos ligados à socialização, integração, cooperação e 

participação. 

Na FSLF, tais políticas deverão se consolidar objetivando o fortalecimento do processo 

de formação dos acadêmicos, de futuros profissionais de diferentes áreas do mercado de trabalho, 

em conformidade com a política de ensino de graduação e pós-graduação. 

 

Ensino de Pós-Graduação 

 

A partir da compreensão das diferenças individuais, da aceitação dos opostos, da 

tolerância com os adversos, constitui-se uma dimensão de sociedade pluralista e fraterna. Neste 

contexto, a IES contribui para a resolução de certos problemas que se põem à sociedade, através da 

formação intelectual e política de seus egressos.  

Os cursos de pós-graduação já são solidificados na Instituição, eles interrelacionam e 

intercambiam  programas na área de Gestão: Gestão da Criatividade, Gestão Empresarial, Gestão 
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Ambiental e Recursos Hídricos, Gestão Bancária, Consultor de Sistema de Gestão Integrado, 

Recursos Humanos, Administração de Pequenas e Micro empresas, Consultoria Empresarial 

(proposta futura) e Consultor de Acreditação de Organizações de Saúde (proposta futura) e na área 

de Educação (Didática e Metodologia do Ensino Superior, Pedagogia Empresarial, Psicopedagogia 

Clínico-Institucional, Arte-Educação e Metodologia do Ensino de Matemática, Ensino de História, 

Língua Portuguesa e Literatura, Educação Física).  

Na implementação dos cursos de pós-graduação, a  Instituição vai assegurar as 

seguintes características: 

 Em níveis de atualização, aperfeiçoamento e especialização, o objetivo deve ser de 

atualizar e melhorar conhecimentos e técnicas, preparando especialistas em setores 

específicos e atividades; 

E estabelece as seguintes diretrizes para as politicas que nortearão estes cursos: 

 Promoção de cursos que atendam a necessidade de atualização e especialização dos 

profissionais da região; 

 Promoção de cursos de pós-graduação que induzam o desenvolvimento de novos setores de 

atuação profissional, estratégicos para o crescimento regional de modo a melhorar os níveis 

de empregabilidade; 

 Provimento do conhecimento necessário de instrumentos e ferramentas técnicas para que 

os participantes possam aplicá-las na gestão e nos estabelecimento dos controles e 

acompanhamentos necessários ao processo decisório em seus ambientes de trabalho; 

 Capacitação dos participantes para estruturar informações e provimento de condições para 

o desenvolvimento da capacidade de reflexão, análise e sintése; 

 Promoção e colaboração e a integração entre os participantes. 

 

2.5.2 Políticas de Extensão 

 

A Faculdade São Luís de França, tomando como parâmetros os patrões de qualidade 

referendados pelo MEC, pretende desenvolver atividades de extensão, envolvendo corpo docente, 

discente e comunidade local em discussões sobre temas vinculados aos cursos existentes, 

incentivando a elaboração e implementação de projetos locais e regionais, em parcerias com o setor 

público, privado e terceiro setor. 
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A Faculdade mantém atividades de extensão, mediante a oferta de cursos e serviços, 

para a difusão de conhecimentos e técnicas pertinentes à área de sua atuação. Estas atividades 

extensionistas são coordenadas pelo NUPEX, que regulamenta as atividades de extensão, nos 

aspectos relativos à sua organização, administração, financiamento e funcionamento, assim como os 

relacionados à sua avaliação e divulgação, em consonância com o Plano de Expansão.  

Diante disto, é interessante a manutenção desta atividade proximal entre academia e 

comunidade, como sinônimo de interação entre o científico e o popular; é esperado também novos 

eixos como campo de extensão, em sua maioria voltados ao público discente e, outros eixos, 

pertinentes ao sentido de responsabilidade social junto a comunidade. Estes projetos estimulam o 

fazer educativo, profissional e social, aproximando as diferentes realidades, que mesmo em 

separados, unificam a ideia de construção coletiva.  

A IES tem buscado ampliar sua atuação no entorno, promovendo pesquisas com 

empresas e escolas da região, para fomentar atividades que agreguem e ampliem o campo de 

atuação destes locais (escolas, a exemplo: educação infantil, créche, ensino do fundamental menor, 

dentre outras; empresas de pequeno e médio, a exemplo: bares, mine-vendas, quitandas, 

lanchonetes, mine-mercados, barbearias, salões de beleza, sorveterias, bazares, postos de gasolina, 

lojas de autopeças, dentre outras) fomentando e articulando melhoria na padronização do serviço, 

efetivamente proporcionando melhores receitas com ganho real de possibilidades criativas, 

construtivas, inovadoras, educativas, comerciais e de marketing. Semestralmente  a faculdade 

desenvolve projetos que anteparam o fazer popular,  na certeza de consolidar esta ponte entre 

educação, teorização e  intervenção prática, os cursos de graduação ampliam estas relações de 

proximidade, a academia, a comunidade e o entorno interagem comumente. 

Outro dado relevante é a responsabilidade social da faculdade em promover politicas de 

extensão que mobilize a comunidade e o entorno; os cursos de extensão simbolizam muito mais que 

prática discente/docente, eles interferem diretamente na construção positiva da identidade da 

comunidade local, quando direcionado a mobilizar este contingente em prol de politicas afirmativas 

de saúde, educação, trabalho, dentre outras propostas também de cunho relevante. 

As diretrizes das políticas de extensão são contemporizadas à medida que atores e 

sujeitos, tornam-se agentes de uma ação transformadora.  
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Política de Extensão da FSLF 

 

Art. 1º - A Política de Extensão institui, disciplina e normaliza os Programas de Extensão da FSLF. 

Art. 2º - Compete à Direção o fomento, organização, registro e avaliação dos Programas de 

Extensão da FSLF. 

Parágrafo Primeiro – As Coordenações de Cursos são responsáveis pelo desenvolvimento de 

Programas de Extensão da FSLF, cada qual em seu âmbito e nível; 

Parágrafo Segundo – Poderá a Direção  vincular ao núcleo pesquisa e extensão, a efetivação do 

planejamento, desenvolvimento e acompanhamento Programas de Extensão da FSLF; 

Parágrafo Terceiro – O Núcleo de Extensão corresponde ao NUPEX, sendo constituído por 

professores indicados pelos Colegiados de Cursos e designados pela Direção. 

Parágrafo Quarto – Cabe ao Núcleo de Pesquisa e Extensão a indicação de estratégicas, planos de 

ação, acompanhamento e avaliação das atividades e eventos comunitários e de extensão, além da 

plena articulação e comunicação com a comunidade interna e externa. 

Art. 3º - Compreende-se por Programas de Extensão o conjunto de atividades e/ou ações de 

extensão articuladas com determinados objetivos definidos, de caráter contínuo e permanente, 

incorporando alunos e professores de diversos cursos ou área de conhecimento, e propostos 

institucionalmente. 

Art. 4º - Compreende-se por Programas de Extensão o conjunto de ações comunitárias ou de 

extensão de caráter temporário e periodicidade definida, preferencialmente desenvolvidas por 

alunos e professores de um determinado curso e/ou área de conhecimento. 

Parágrafo Único – Constituem Projetos de Extensão: 

I. Semanas culturais e/ou acadêmicas; 

II. Exposições, apresentações artísticas e/ou culturais, festivais etc.; 

III. Palestras, cursos de curta duração, campanhas, oficinas, conferências etc. 

Art. 5º - Compreende-se por Ações de Extensão as iniciativas de extensão com caráter eventual e 

esporádico, propostas no âmbito de Programas e Projetos, ou isoladamente, ou ainda e 

preferencialmente no contexto das diversas disciplinas, com o intuito de agregar ao currículo dos 

cursos da instituição, a oportunidade da comunidade acadêmica realizar práticas inovadoras. 

Art. 6º - Os Programas de extensão são debatidos e planejados anualmente, em momentos 

específicos de planejamento pedagógico. 

Parágrafo Primeiro – Os Programas de Extensão devem estar, declaradamente, associados ao 

Núcleo de Pesquisa e Extensão; 
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Parágrafo Segundo – Cada curso deve, dentre outros, desenvolver Projetos de Extensão, sendo um 

deles na forma de “semana de letras” “semana de pedagógica” “semana de administração”, 

anualmente; 

Parágrafo Terceiro – Os discentes envolvidos nos Projetos de Extensão são avaliados pelos 

docentes responsáveis no âmbito das disciplinas associadas e/ou relacionadas a cada contexto; 

Parágrafo Quarto – Os Programas de Extensão são propostos e apresentados em formulários 

específicos, emitidos pela Gestão Acadêmica, que aborda, no mínimo, datas/períodos de realização 

e docentes responsáveis, objetivos gerais e específicos; 

Parágrafo Quinto – Os Programas de Extensão vinculados às disciplinas e desenvolvidos em seu 

âmbito não requerem, necessariamente, aporte de recursos por estarem associados aos conteúdos 

das disciplinas e serem desenvolvidos/acompanhados por professor responsável em sala de aula; 

Parágrafo Sexto – Os Programas de Extensão devem ser registrados no formato exigido pela 

Direção e emitidos pelos docentes responsáveis; 

Parágrafo Sétimo – Cabe à Direção o registro e publicação de calendário semestral de extensão, nos 

meses de janeiro e julho de cada ano; 

Parágrafo Oitavo – Cabe à Direção, aos coordenadores de cursos, e aos professores, cada qual em 

seu âmbito e nível, a orientação, desenvolvimento, registro e avaliação dos eventos comunitários e 

de extensão; 

Parágrafo Nono – Os relatórios quantitativos e analíticos das atividades comunitárias e de extensão 

emitidos pela Direção e Coordenações de cursos incorporam-se, ao Programa de Avaliação 

Institucional. 

Art. 7º - O investimento dos Programas de Extensão ocorre pelo aporte semestral de recursos pela 

Entidade Mantenedora da IES, segundo planilhas de custos e respeitando-se contingências 

orçamentárias e, também, por meio de patrocínios externos. 

Art. 8º - A presente Política de Extensão entra em vigor a partir desta data, observadas as demais 

formalidades, revogando-se as disposições em contrário. 

 
 

2.5.3 Políticas de Pesquisa 

 

A iniciação científica é um processo educativo fundamental para a consolidação de uma 

tradição investigativa da Instituição, contribuindo para a melhoria da qualidade do ensino, da 

pesquisa e da extensão, assim como para à formação de futuros pesquisadores. Sem dúvida, é 

imprescindível que ela ocorra no contexto de projetos desenvolvidos por docentes, ligados às linhas 
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de ação definidas pela instituição, ou, pelo menos, por meio da monitoria, que assume uma relação 

fundamental com a Iniciação Científica. 

A Mostra Científica é um evento previsto no calendário acadêmico, desde 2008,  com 

periodicidade anual, promovido pelo NUPEX – Núcleo de Pesquisa e Extensão da Faculdade São 

Luís de França, em conjunto com as coordenações dos cursos de graduação e pós-graduação. 

Anualmente o evento contribui de forma direta à formação de pesquisadores, com participação 

expressiva dos acadêmicos dos cursos da Instituição (Administração - Letras- Pedagogia- Pós –

Graduação). Esta modalidade de evento científico dá visibilidade à produção em caráter de 

Iniciação Científica da FSLF e, é amplamente difundido dentro e fora do espaço acadêmico, 

inclusive, também, com a participação de professores e alunos, de outras instituições. 

Como incentivo à pesquisa e à produção científica, destaca-se ainda o espaço da Revista 

Concepções, que veicula artigos científicos produzidos no âmbito da Instituição, bem como, os 

Cadernos dos TCCs em que são divulgados os trabalhos de conclusão dos cursos, depositados tanto 

na biblioteca quanto no site institucional. Este diferencial estimula o público discente e docente na 

formulação de novos elementos contribuintes à formação acadêmica e humana.  

 

2.5.4 Políticas de Gestão  

 

O planejamento e a gestão dentro de uma instituição educacional, representam o eixo 

norteador que delimita o entendimento das ações e, suas respectivas representações positivas ou 

negativas, no ambito da gestão, considerando-se o grau de desenvolvimento, interação e, 

resolutividade com as quais elas se reportam; alcançar os resultados desejados e o reconhecimento 

da comunidade acadêmica e da sociedade onde está inserida, implica em buscar e trabalhar   uma 

política de gestão transparente, compartilhando ideias e ações, onde todos os setores da Instituição 

por meio de seus representantes, participem ativamente das tomadas de decisões, dentro de suas 

áreas de atuação e do processo como um todo. 

Em suma, a partir de um sistema de gestão focado no fator humano, a Faculdade São 

Luís de França mostra-se cada vez mais comprometida com a melhoria constante dos seus 

processos e serviços, a fim de alcançar um nível considerável de excelência perante os seus 

colaboradores e a comunidade acadêmica. Para isso, a Instituição preza, além de outras coisas, pela 

qualidade e clareza das informações prestadas aos seus membros e à sociedade, pela incorporação 

de estratégias inovadoras que viabilizem atividades evolutivas na Instituição e pela divulgação das 

suas ações e objetivos. 
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Dentro do contexto  de políticas de gestão, a comunicação é fator determinante, 

principalmente no que diz respeito à comunicação interna, realizada entre os seus colaboradores, a 

faculdade utiliza freqüentemente alguns canais de comunicação e informação, tais quais: 

comunicado impresso,  correio eletrônico e o mural informativo, estas ferramentas, usuais,  

viabilizam meios ativos e atuantes na comunicação interna, inclusive para comunicar à equipe 

possíveis admissões, nomeações, promoções, convocações, treinamentos, cursos e eventos 

acadêmicos. Além de reuniões periódicas entre os gestores e os colaboradores, a fim de acompanhar 

o direcionamento das atividades solicitadas, e, prestar feedbacks à equipe sobre possíveis ações 

estratégicas. 

Essas medidas visam fortalecer a comunicação interna entre os setores, sobre as 

atividades e ações desenvolvidas pela faculdade, com o intuito de consolidar uma política de 

comunicação clara e comprometida com a missão institucional, pela apropriação por parte dos seus 

colaboradores de subsídios necessários para a execução de um trabalho eficiente e eficaz, isto é, 

informações atualizadas sobre os cursos de graduação e pós-graduação, no que diz respeito a preço, 

perfil do curso, carga horária, período de duração e início das aulas, bem como sobre os eventos 

acadêmicos, oficinas, palestras e cursos de extensão realizados pela faculdade, permitindo a 

execução efetiva das tarefas e os feedbacks para a comunidade acadêmica quanto às informações 

solicitadas. 

As diferentes estratégias inseridas no contexto da  gestão, formulam no seio desta, 

alguns norteamentos e diretrizes, a saber: 

I. ao mapeamento da evolução provável da demanda de serviços e das tecnologias de 

ensino-aprendizagem; 

II. à escolha de segmentos de clientela para atendimento com um referencial socialmente 

valorizado; 

III. ao redesenho da oferta de produtos e serviços em face dos novos perfis da demanda e ao 

novo ambiente tecnológico; 

IV. à construção de parcerias nacionais e internacionais; 

V. à formulação de esquemas alternativos de financiamento; 

VI. a aplicação racional de recursos próprios e à adoção de modelos de gestão mais ágeis e 

flexíveis. 

 

Atenta à modernização e mudança, para fazer face às demandas, exigências e 

expectativas da sociedade e do alunato, a Faculdade São Luís de França adota um planejamento 

estratégico como método de escolha que lhe assegure simultaneamente, e de forma equilibrada: 
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I. sintonia permanente com o ambiente externo (o desafio da efetividade com legitimação 

social); 

II. qualidade, alcance e inovação no portfólio de produtos e serviços (o desafio da eficácia 

organizacional); 

III. o melhor uso possível dos seus recursos humanos e financeiros (o desafio da eficiência). 

 

O planejamento e a gestão representam o caminho que a Instituição escolheu para 

evoluir, tendo como política principal a valorização do ser humano, em todas as suas dimensões, 

independente de sua posição hierárquica na comunidade acadêmica. 

Aos estudantes são destinadas ações e metas que os valorizem, 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. 

Aos professores e técnico-administrativos, oportuniza-se um ambiente de trabalho 

adequado às suas responsabilidades no desenvolvimento do processo de aprendizagem, 

principalmente com a reestruturação de planos de capacitação, de carreira docente e de cargos e 

salários. 

Para que sejam atingidas as finalidades e os objetivos do processo de gestão 

institucional, são investidos esforços para: 

I. a consolidação de uma política de valorização do profissional baseada também na 

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; 

II.  a seleção do pessoal técnico-administrativo pautada por critérios de qualificação 

profissional, levando-se em conta a análise de currículo e a avaliação da experiência profissional; 

III. o aprimoramento da política de bolsa de estudo da instituição, com a normatização de 

critérios para a sua concessão; 

IV. a 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;  

V. a 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; 
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VI. a responsabilidade das instâncias acadêmicas e administrativas, de acordo com este 

Plano e com projetos pedagógicos dos cursos em reconhecer e promover o caráter educativo das 

atividades de representação estudantil, imprescindíveis ao exercício da cidadania; 

VII. a promoção incentivadora e garantidora da elegibilidade dos representantes estudantis 

resguardando-os de qualquer tipo de constrangimento, cabendo à instituição assegurar o diálogo 

contínuo com os mesmos; 

VIII. a promoção permanente da melhoria dos seus processos administrativos, de modo a 

garantir a agilidade e resolutividade no atendimento do corpo docente e discente; 

IX. a integração da estrutura organizacional da instituição nos seus diversos setores, na 

medida das necessidades, com o intuito de compatibilizar de forma a mais flexível e objetiva 

possível ao atendimento da clientela final, ou seja, o discente; 

X. a 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; 

XI. o 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; 

XII. a promoção ao alunado de espaços de convivência, esporte, arte, cultura e 

entretenimento através de programas, eventos e readequação da estrutura física da instituição; 

XIII. a garantia por meio de um programa institucional diferenciado, ao aluno com 

necessidades educacionais especiais, de uma política de atendimento à integrantes da comunidade 

acadêmica; 

XIV. o incentivo aos docentes quanto a melhoria da capacitação por meio de atividades 

constantes de atualização e aperfeiçoamento didático-pedagógico mediante a ajuda para 

participação em eventos regionais e/ou nacionais; 

XV. a ampliação do acervo bibliográfico dos cursos de acordo com listagens elaboradas 

pelos docentes e coordenadores, catalogando-os e colocando a disposição da comunidade 

acadêmica; 

XVI. o incentivo à participação da comunidade acadêmica em órgãos deliberativos e 

comissão de avaliação. 

Outro ponto importante é o acompanhamento permanente das matrículas, bem como 

dos motivos de trancamentos e transferências, como forma de se buscar as causas de possíveis 

efeitos nos índices de evasão. Nesse aspecto, é fundamental a interlocução entre secretaria, 

coordenações de cursos e gestão acadêmica para a consolidação de uma política de acesso e 
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permanência dos ingressantes, bem como de aproveitamento e agenciamento de oportunidades de 

trabalho e formação continuada para os egressos. 

 

 

2.5.5 Políticas de Responsabilidade Social 

 

A responsabilidade social está diretamente associada ao compromisso Institucional na 

condução e exercício de suas funções e no planejamento e gestão acadêmico-administrativos, sendo 

presentes a competência, a eficácia e a eficiência da comunidade acadêmica, a fim de contribuir 

efetivamente para a inclusão social e o desenvolvimento sócio-econômico da região em que está 

inserida. 

Para concretizar a missão Institucional de “promover resultados institucionais efetivos 

mediante o desenvolvimento de profissionais competentes e cidadãos co-responsáveis pela 

transformação da sociedade” são operacionalizados vários projetos sociais, com ampla participação 

dos professores e alunos, a saber:  

a) Projeto Aprender a Aprender - junto à comunidade do Coqueiral (comunidade 

carente do subúrbio da cidade), um grupo de acadêmicos desenvolve um projeto de informática 

cidadã, onde adolescentes daquela comunidade têm aulas de informática profissional e de cidadania. 

Este projeto visa à inclusão tecnológica e cidadã, permitindo aos adolescentes uma oportunidade de 

ingresso no mercado de trabalho;  

b) Parceria com Instituto Beneficente Emanuel (IBEM) - Instituição sem fins lucrativos 

que promove atividades empreendedoras de auto-sustentabilidade, geração de emprego e renda e 

ainda respeito ao meio ambiente;  

c) Centro de Apoio Psicopedagógico (CAP) - Centro de atendimento na área de 

psicopedagogia, que atende a acadêmicos, professores, funcionários e comunidade em geral, 

gratuitamente, com psicólogos e pedagogos;  

d) Formação de professores - forma inédita de curso de Pós-Graduação ofertado 

gratuitamente para os professores da Instituição. O primeiro foi denominado “Competência 

Pedagógica e Docência Universitária”. Está atualmente na segunda versão, denominada “Novos 

Cenários, Múltiplas Linguagens e Formação de Professores de Ensino Superior”; 
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Os componentes: responsabilidade social, responsabilidade ambiental, sustentabilidade 

e resgate cultural são destaques em nossa proposta educacional e está explícito em nossa missão e 

objetivos, encontrando respaldo em muitas ações que promovem a inclusão positiva (inserção de 

pessoas de baixa renda no ensino superior, no aspecto da responsabilidade social); 

redimensionamento do plante uma árvore (multiplicação do projeto em prol da preservação 

ambiental, no aspecto da responsabilidade ambiental); criação dos jardins verticais ( uso de garrafas 

pet, no aspecto da responsabilidade ambiental); confecção de moveis à base de dejetos de 

construção e garrafas pet, no aspecto da sustentabilidade);  assistencia direcionada aos pequenos 

empreendedores (informações, dicas, levantamentos e estudo da oferta e procura de produtos, no 

aspecto da responsabilidade social e sustentabilidade financeira); exibição de fotos, posteres, 

apresentação artistica e cultural, folguedos e folclore (contratação de artistas sergipanos, no aspecto 

da valoração da cultura sergipana).  

Vale ressaltar que quanto aos aspectos da responsabilidade sócio-ambiental, os 

requisitos propostos no PDI anterior (2011-2015) foram atendidos e superados, através de diversos 

projetos de ações sócio-comunitárias em que acadêmicos dos cursos de graduação e pós-graduação 

realizam diferentes atividades voluntárias em entidades filantrópicas, empresas, instituições 

educativas e sociais e comunidades carentes, tendo em vista os seguintes critérios essenciais: 

a) transferência de conhecimento e importância social e ambiental das ações universitárias e 

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

nacional; 

b) natureza das relações com o setor público, com o setor produtivo e com o mercado de 

trabalho e com instituições sociais, culturais e educativas de todos os níveis; 

c)  ações voltadas ao desenvolvimento da democracia, promoção da cidadania, de atenção a 

setores sociais excluídos, políticas de ação afirmativa etc. 

As iniciativas de bolsas praticadas pela FSLF são diversas: através de convênios com 

empresas, Bolsa Institucional (dada pela própria faculdade),  Bolsa de Monitoria e diversas ajuda de 

custo aos alunos que apresentam sérias dificuldades financeiras, em forma de descontos nas 

mensalidades. 

Além, destas prerrogativas internas, a Instituição, também, participa de programas 

Federais de incentivo ao ensino superior, tais quais: Programa Universidade para Todos – PROUNI 

e FIES. E, inclusive passou a adotar instrumentos privados de créditos educativos, a saber: 

PRAVALER.  
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2.5.6 Caracterização das atividades de Responsabilidade Social, Ambiental e Cultural 

desenvolvidas pela própria IES:  

 

A proposta pedagógica dos cursos ofertados na IES prevê o atendimento às demandas 

prioritariamente de comunidades carentes, através dos estágios, oficinas, cursos de capacitação, 

reforço escolar e, demais atividades curriculares e extra-curriculares, que beneficiam especialmente 

o entorno. 

Há ações no âmbito de diferentes disciplinas, voltadas mais especificamente para a 

promoção da Responsabilidade Social, Ambiental e Cultural, as quais servem de estímulo, não só 

para os discentes, mas também para os docentes, corpo técnico-administrativo e comunidade em 

geral.  

Além dos projetos já mencionados, alguns se destacam:  

 

AMBIENTAL 

I. SEPARE – atividade de campo em que as turmas saem com o/a professor/a pelas 

praias de Aracaju, com saquinhos de lixo, incentivando a separação e correta destinação do lixo; 

II. Plante hoje para colher amanhã – campanha em que a taxa de inscrição no 

vestibular é revertida para mudas de plantas a serem plantadas em áreas públicas, a exemplos de 

canteiros e praças; 

 

CULTURAL 

I. Sala de Reboco – projeto que valoriza a cultura popular nordestina, especialmente a 

sergipana, em exposições típicas da nossa cultura regional. 

II. Café Cultural Nordestino - anualmente é preparado pelos alunos, sob a orientação do 

professor da disciplina Cultura Sergipana e realiza-se em torno de um jantar nordestino com os mais 

variados pratos da culinária, tendo como homenageados artistas e figuras representativas da cultura 

sergipana. 

III. Forró da Cintro-Nela - é uma ação da disciplina cultura sergipana, que integra 

alunos dos cursos de graduação, com o intuito de aproveitar a ocasião dos festejos juninos como 

forma de valoração da cultura local, mobilizando os acadêmicos a socializarem os conhecimentos 

produzidos ao longo da disciplina. 

Além de todas as ações e projetos já citados, a FSLF é parceira e participa de muitos 

outros como: 
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I. Lions Club Universitário - projeto que visa sensibilizar os alunos à participação de 

práticas educacionais que visam ajudar psicologiamente crianças do setor de oncologia infantil do 

HUSE; 

II. Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GACC) – projeto que visa sensibilizar os 

alunos à participação em práticas educacionais, campanhas de arrecadação de alimentos e 

materiais de limpeza e brinquedos; 

III. Creche Almir do Picolé - projeto que visa arrecadar materiais de limpeza pessoal 

para doação à creche Almir do Picolé; 

Além dos projetos Institucionais citados acima, há também projetos desenvolvidos pelos 

próprios discentes no âmbito das diferentes disciplinas, acompanhados pelos docentes que os 

sensibilizam para a prática de responsabilidade social e ambiental. 

A Instituição tem procurado institucionalizar projetos de iniciativa discente, para que 

existam registros sistematizados juntamente com levantamento de informações sobre o trabalho 

desenvolvido, acompanhamento e avaliação das ações. 

Acessibilidade 

Além da acessibilidade arquitetônica a Faculdade São Luís tem se preocupado em 

atender aos novos conceitos de acessibilidade que extrapolam as barreiras da estrutura física. Dentre 

elas, a acessibilidade comunicacional, metodológica e instrumental. 

A prova disso é que a Faculdade atende às exigências da acessibilidade física, possui 

rampas de acesso, sanitários específicos, plataforma de acesso, corrimão nas escadas, 

estacionamentos específicos, placas em braile e piso tátil, Sintetizador de voz (tradutor de textos 

para deficiente visuais), interprete de LIBRAS, Livros em Braile. Além disso, a FSLF tem a 

preocupação de capacitar seus docentes e corpo técnico administrativo para que os mesmos estejam 

preparados para atenderem de melhor maneira aos PNE’s. Atende também a acessibilidade 

metodológica e instrumental, nesse sentido, os conteúdos curriculares a serem abordados nos cursos 

encontram-se organizados de modo a constituírem-se elementos que possibilitem o 

desenvolvimento do perfil profissional do egresso, considerando suas características, visando assim 

à acessibilidade pedagógica por meio de atitudes, metodologias, comunicação interpessoal, bem 

como instrumentos, métodos e técnicas de ensino e aprendizagem e de avaliação diversificados, de 

modo a propiciar a inclusão educacional dos estudantes. 
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O respeito à diversidade e aos diferentes estilos e ritmos de aprendizagem serão 

considerados por meio de metodologias de ensino apropriadas, arranjos organizacionais, uso de 

recursos diversificados e parceria com as organizações especializadas.  

 

3. CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA 

INSTITUIÇÃO E DOS CURSOS 

 

A Faculdade São Luís de França já possui cursos de graduação já consolidados e projeta 

a ofertar cursos de graduação e de pós graduação, abaixo descriminados: 
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3.1 Cursos Presenciais de Graduação consolidados 

 

Quadro 05 – Relação de cursos de graduação ofertados pela faculdade São Luís de França 

Curso Ato Legal 
Graduação/ 

Duração 

Nº de 

vagas/ 

semestre 

Nº de  

alunos/ 

turma 

Turno 
Regime de 

Matrícula 

Administração 

Autorizado pela 

Portaria/MEC n° 2.067 

de 31 de outubro de 

1997 - Publicada no 

DOU de 03/11/1997. 

Bacharelado/ 

4 anos 

120 60 Noturno 

Seriado/ 

semestral 

Pedagogia 

Autorizado pela 

Portaria/MEC nº 137 de 

01 de fevereiro de 2001 

- Publicada no DOU de 

01/02/2001. 

Licenciatura/

4 anos 

150 50 Noturno 

Seriado/ 

semestral 

Letras 

Autorizado pela 

Portaria/MEC n.º 394 

de 28 de maio de 2008 - 

Publicada no DOU de 

29/05/2008. 

Licenciatura/

3 anos 

200 50 Noturno 

Seriado/ 

semestral 

Recursos 

Humanos 

Autorizado pela 

Portaria/MEC nº 241 de 

05 de março de 2015 - 

Publicada no DOU de 

06/03/2015. CST/02 anos 

100 50 Diurno 

Seriado/ 

semestral 

Eventos 

Autorizado pela 

Portaria/MEC nº 241 de 

05 de março de 2015 - 

Publicada no DOU de 

06/03/2015. CST/02 anos 

100 50 Diurno 

Seriado/ 

semestral 

Processos 

Gerenciais 

Autorizado pela 

Portaria/MEC nº 241 de 

05 de março de 2015 - 

Publicada no DOU de 

06/03/2015. CST/ 02 anos 

100 50 Diurno 

Seriado/ 

semestral 

Logística 

Autorizado pela 

Portaria/MEC nº 621 de 

04 de setembro de 2015 

- Publicada no DOU de 

08/09/2015. CST/ 02 anos 

100 50 Diurno 

Seriado/ 

semestral 
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3.2 Implantação e Desenvolvimento da FSLF - Plano de Expansão dos Cursos de Graduação 

 

A FSLF, para, o quinquênio 2016-2020, projeta a implantação de doze novos cursos nas 

três grandes áreas do conhecimento, como demonstrado abaixo: 

 

Quadro 06 – Relação de cursos de graduação ofertados pela faculdade São Luís de França 

Curso 
Graduação/ 

Duração 

Nº de 

vagas/ 

semestre 

Nº de 

alunos/ 

turma 

Turno 
Regime de 

Matrícula 

Ano 

Início 

Ciências Contábeis 

Bacharelado/04 

anos 100 50 Noturno Seriado/semestral 2016 

Engenharia da Produção 

Bacharelado/05 

anos 100 50 Diurno Seriado/semestral 2016 

História 

Licenciatura/04 

anos 100 50 Noturno Seriado/semestral 2016 

Serviço Social 

Bacharelado/04 

anos 100 50 Diurno Seriado/semestral 2016 

Sistema de Informação 

Bacharelado/04 

anos 100 50 Diurno Seriado/semestral 2016 

Enfermagem 

Bacharelado/05 

anos 80 40 Vespertino Seriado/semestral 2017 

Biomedicina 

Bacharelado/04 

anos e meio 80 40 Vespertino Seriado/semestral 2017 

Direito 

Bacharelado/05 

anos 100 50 

Vespertino 

e Noturno Seriado/semestral 2018 

Nutrição 

Bacharelado/04 

anos 100 50 

Diurno e 

Vespertino Seriado/semestral 2018 

Estética e Cosmética CST/03 anos 100 50 

Vespertino 

e Noturno Seriado/semestral 2019 

Engenharia Civil 

Bacharelado/05 

anos 100 50 

Vespertino 

e Noturno Seriado/semestral 2020 

Legenda: CST – Curso Superior de Tecnologia 
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3.3. Cursos Presenciais de Pós-Graduação lato sensu 

 

3.3.1 Cursos de Pós-graduação em desenvolvimento na FSLF 

 

Os cursos de pós-graduação tornaram-se referência no Estado e estão solidificados na 

Instituição, que desenvolve especialização na área de Gestão e Negócios, Educação e Ciências 

Humanas e Ciências Naturais e da Saúde.  

Na consolidação do quinquênio anterior, foi cumprido fielmente o papel da FSLF. A 

capacitação do Corpo Docente e, o atendimento às solicitações de profissionais da região, egressos 

ou não da instituição por cursos de Pós-Graduação voltados ao enfoque exigido pela atual demanda 

profissional, concernentes com o exercício profissional nos diversos campos da atuação 

profissional, a saber:  

 

Quadro 07 - Relação dos Cursos de Pós-Graduação (Lato Sensu) já implantados na FSLF 

Curso Modalidade Alunos/turma Turno 

Arte Educação Especialização 60 Finais de Semanas 

Didática e Metodologia do Ensino Superior Especialização 60 Finais de Semanas 

Gestão Escolar: Pedagogia Empresarial Especialização 60 Finais de Semanas 

Psicopedagogia Clínico Institucional Especialização 60 Finais de Semanas 

Metodologia do Ensino da Matemática Especialização 60 Finais de Semanas 

Língua Portuguesa e Literatura Especialização 60 Finais de Semanas 

Atendimento Educacional Especializado e 

Inclusão no Contexto Escolar Especialização 60 Finais de Semanas 

Ensino de História: Novas Abordagens Especialização 60 Finais de Semanas 

Ensino para Igualdade nas Relações Ético-

Raciais Especialização 60 Finais de Semanas 

Recursos Humanos MBA 60 Finais de Semanas 

Gestão Empresarial MBA 60 Finais de Semanas 

Logística e Operações MBA 60 Finais de Semanas 

 

Dos cursos pretendidos para o quinquênio anterior os cursos de: Auditoria Contábil; 

Consultor de Acreditação de Organizações de Saúde; Consultoria Empresarial; Contabilidade 

Gerencial; Controladoria e Auditoria; Educação Empreendedora; Enfermagem do Trabalho; Ensino 
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de Ciências Biológicas; Gestão da Educação; Gestão de Projetos; Gestão Hospitalar; Língua 

Inglesa; Marketing; TICs na Educação não foram implantados na FSLF por conta da ausência de 

demanda de mercado. 

 

3.3.2 Cursos de Pós-graduação a serem implantados na FSLF 

 

A Faculdade almeja para vigência do quinquênio 2016 – 2020, a implantação de alguns 

dos cursos propostos para o quinquênio anterior e novos cursos na modalidade de Pós-Graduação 

lato-sensu, conforme relacionados no quadro abaixo. 

 

Quadro 08 – Relação dos Cursos de pós-Graduação (Lato Sensu) a serem implantados na 

FSLF 

Curso Modalidade 

Alunos/ 

turma Turno 

Previsão  

de Início 

Finanças e Controladoria MBA 60 Finais de Semanas 2017 

Marketing MBA 60 Finais de Semanas 2017 

Gestão de Projetos MBA 60 Finais de Semanas 2017 

Auditoria Contábil Especialização 60 Finais de Semanas 2018 

Contabilidade Gerencial Especialização 60 Finais de Semanas 2018 

Ensino de Ciências Biológicas Especialização 60 Finais de Semanas 2019 

Gestão Hospitalar Especialização 60 Finais de Semanas 2019 

Consultor de Acreditação de 

Organizações de Saúde Especialização 60 Finais de Semanas 2019 

Direito Civil Especialização 60 Finais de Semanas 2019 

Direito Público Especialização 60 Finais de Semanas 2020 

Análise de Riscos em Processos 

Industriais Especialização 60 Finais de Semanas 2020 

Tecnologia de Projetos e Gestão 

da Qualidade na Construção 

Civil MBA 60 Finais de Semanas 2020 
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3.4. Eventos de Extensão 

 

3.4.1 Implantação e desenvolvimento da Faculdade São Luís de França – FSLF – Cursos de 

extensão ofertados 

 

Durante quase vinte anos de existência, a Faculdade São Luís de França promoveu 

diversos eventos de extensão junto à comunidade acadêmica e à sociedade civil organizada. Eis os 

que se destacaram durante este período: 

 Batismo Digital; 

 Carpe Diem; 

 Informática para Todos; 

 Teste Vocacional; 

 Oratória para professores; 

 Língua Portuguesa: Novo Acordo Ortográfico; 

 Leitura/escrita de textos acadêmicos. 

 Inglês Instrumental 

 

3.4.2 Implantação e desenvolvimento da Faculdade São Luís de França – FSLF – Cursos de 

extensão a serem oferecidos 

 

Na medida em que a Instituição considera extensão o processo educativo, cultural e 

científico que articula ensino e a investigação de forma indissociável, viabilizando a sua relação 

transformadora com a sociedade, as atividades de extensão serão priorizadas na FSLF, no sentido de 

aproximar a prática acadêmica da aplicação do conhecimento em cenários e situações reais, assim 

como contribuir para o desenvolvimento de comunidades da região onde se insere. 

Os cursos de extensão serão planejados e operacionalizados com base nas políticas 

institucionais de extensão e em atendimento às metas estabelecidas, no presente documento, no seu 

período de vigência. 

Para a vigência deste PDI estão previstos a implantação de 12 cursos, no entanto, em 

virtude de demandas específicas a instituição poderá acrescentar outros cursos à relação apresentada 

no quadro abaixo: 
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Quadro 09 – Cursos de extensão a serem oferecidos pela Instituição 

Curso Previsão de Início 

Uso da HP 12-C 2016 

Inglês Instrumental 2016 

Cursos de Formação de Professores 2017 

Empreendedorismo na Educação 2017 

Comunicação Empresarial 2017 

Elaboração de currículo 2017 

Curso de aperfeiçoamento em Língua Portuguesa 2018 

Atendimento ao Cliente 2018 

Marketing Pessoal: etiqueta no trabalho 2019 

Marketing Pessoal e Relações Sociais 2019 

Administração do Tempo 2020 

Comunicação Verbal e Oratória 2020 

 

3.5 Implantação e desenvolvimento da Faculdade São Luís de França – Programas de 

Responsabilidade Social 

 

3.5.1 Implantação e desenvolvimento da Faculdade São Luís de França – Programas de 

Responsabilidade Social Ofertados 

 

IBEM – Instituto Baneficiente Emanuel: Espaço onde são desenvolvidas algumas ações 

de responsabilidade social, com atividades em dias comemorativos (dia da criança, natal, etc.), 

encaminhamento de discentes de Pedagógia, bem como utilização do espaço como instituição 

escola. 

 

3.5.2 Implantação e desenvolvimento da Faculdade São Luís de França – Programas de 

Responsabilidade Social a serem Oferecidos 

 

Com vistas a  assegurar a relação ética e transparente da FSLF com todos os públicos 

com os quais ela se relaciona e cumprir as metas institucionais compatíveis com o desenvolvimento 

sustentável da sociedade, a Instituição desenvolverá, de modo contínuo, programas de 
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responsabilidade social. Na sequência são relacionados principais projetos/atividades que serão 

desenvolvidos pela FSLF. 

 

Quadro 10 – Projetos de Responsabilidade a serem desenvolvidos pela FSLF no período de 

vigência do PDI 

Descrição do Projeto/Atividade Ano 

PROGRAMA DE INCLUSÃO SOCIAL 

Programa que contempla convênios ou parcerias com organizações públicas e 

privadas ou ONGs, assim como de natureza institucional, para o financiamento ao 

aluno carente, ou que possa atuar nesses espaços como professores/educadores. 

Objetivo: Possibilitar a inclusão social de populações carentes e/ou de grupos 

raciais menos favorecidos. 

2017 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA  

Programa que contempla projetos e ações no sentido de proporcionar um ambiente 

favorável à aquisição de igualdade de oportunidades e participação total dos 

portadores de necessidades especiais no processo de aprendizagem. 

Objetivo: Reconhecer as necessidades diversas dos alunos, acomodando os estilos e 

ritmos de aprendizagem e assegurando uma educação de qualidade a todos por meio 

de metodologias de ensino apropriadas, arranjos organizacionais, uso de recursos 

diversificados e parcerias com as organizações especializadas. 

2018 

 

3.6 Implantação e desenvolvimento da FSLF – Programas de Investigação 

 

Como afirmado no PPI, a FSLF adota a concepção de pesquisa enquanto princípio 

pedagógico de modo a incentivar a busca de informações nas atividades acadêmicas, assim como a 

realização de práticas investigativas por meio do Programa de Iniciação Científica da Faculdade. 

Neste contexto é lançado o edital com as regras para participação na Mostra de Iniciação Científica 

– MIC que contempla trabalhos frutos de pesquisas realizadas pela comunidade acadêmica. 

 

4. CORPO DOCENTE 

 

O corpo docente da Faculdade São Luís de França é um dos insumos mais importantes 

no processo de formação dos alunos. Os professores são mediadores do processo de aprendizagem 
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dos alunos conduzindo-os no percurso de apropriação dos conhecimentos, assim como no 

desenvolvimento das competências por meio da mobilização, integração, contextualização e 

aplicação desses conhecimentos. Nesse contexto o corpo docente é um aspecto que é priorizado 

pela Faculdade São Luís de França no que tange às características do seu perfil, assim como às 

políticas de estímulo ao desenvolvimento do perfil e do desempenho docente. 

 

4.1 Perfil do Corpo Docente 

 

O perfil do corpo docente da Faculdade São Luís de França, sempre foi a maior 

preocupação da instituição, por propor um trabalho diferenciado, na construção de valores 

humanos, foco da sua proposta holística. Vem, no decorrer da sua história, promovendo constantes 

capacitações, buscando consolidar o seu diferencial, espelhado no corpo docente. 

Para o período de vigência deste PDI, a FSLF planeja o desenvolvimento do seu quadro 

docente. O quadro na sequência apresenta o perfil de titulação docente projetado para a IES. 

Quadro 11 – Previsão de evolução do corpo docente quanto à titulação na FSLF 

Titulação 2016 2017 2018 2019 2020 
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Doutor 3 14% 12 20% 15 21% 18 23% 21 24% 
Mestre 12 55% 34 56% 37 53% 40 51% 43 49% 
Especialista 7 32% 15 25% 18 26% 21 27% 24 27% 

TOTAL 22 100% 61 100% 70 100% 79 100% 88 100% 
 

O quadro 12 apresenta a composição projetada do corpo docente para os cinco anos de vigência do 

PDI quanto ao regime de trabalho 
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Quadro 12 – Previsão de evolução do corpo docente quanto regime de trabalho na FSLF 

Regime de 

Trabalho 
2016 2017 2018 2019 2020 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
Integral 1 5% 10 16% 12 17% 14 18% 15 17% 
Parcial 7 32% 21 34% 24 34% 27 34% 30 34% 
Horista 14 64% 30 49% 34 49% 38 48% 43 49% 

TOTAL 22 100% 61 100% 70 100% 79 100% 88 100% 

 

Experiência Profissional 

 

Todos os docentes da Instituição possuem reconhecida experiência no campo 

pedagógico. Ao todo, a IES possui 22 docentes com cinco ou mais anos de experiência no 

Magistério Superior (78%) e, destes, sete (7) trabalham como professores, no Ensino Superior há 

mais de dez anos (50%). Oito (8) dos professores do curso possuem mais de dez (10) anos no 

Ensino Básico (57,14 %) e dez (10) do total de professores conta mais de dez anos de tempo de 

exercício profissional fora do magistério (71, 42 %). 

 

4.2 Critérios de Seleção 

 

Os critérios que norteiam a seleção e contratação de professores podem ser resumidos 

nos seguintes aspectos: 

 Titulação mínima de especialista; 

 Aderência para ministrar aulas nas disciplinas constantes da estrutura curricular dos 

cursos que oferece; 

 Compromisso com a produção científica e a veiculação de saberes em eventos 

acadêmicos e científicos, bem como em diferentes dispositivos de comunicação científica, 

respaldados nacional e internacionalmente; 

 Capacidade para estabelecer boa relação com os estudantes, com os seus pares e com 

as lideranças acadêmicas; 

 Compromisso com a própria formação continuada; 

 Potencial para desenvolver atividades de investigação e extensão; 

 Compromisso com a aprendizagem dos estudantes; 

 Adequada capacidade de comunicação oral e escrita;  
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 Professores com habilidade de relacionamento interpessoal. 

A admissão de pessoal docente far-se-á mediante contrato de trabalho celebrado com a 

instituição e a seleção de candidatos será feita com observância dos critérios estabelecidos no 

Regimento Geral e no Plano de Carreira Docente. 

 

4.3. Políticas de Qualificação, Plano de Carreira e Regime de Trabalho 

 

A busca constante pela excelência nos serviços e no relacionamento/comunicação é uma 

marca da Faculdade São Luís de França. A docência tem como suporte a atuação de profissionais 

capacitados e treinados para desempenharem, de forma qualitativa, seu papel no processo de 

ensino-aprendizagem e na condução das atividades didático-pedagógicas. 

Uma das bandeiras da instituição é a qualificação constante por meio da oferta de 

capacitação continuada para seus colaboradores, visando deste modo maximizar os níveis de 

serviços prestados. Como desenvolver as habilidades intelectuais requeridas pelo atual modo de 

produção da sociedade capitalista em nossos alunos? Como nos ajustar ao cenário cada vez mais 

árido das recentes políticas educacionais? A proposta foi formatar uma Pós-Graduação exclusiva 

para os professores da Faculdade São Luís, denominada Formação de Professores do Ensino 

Superior – Novos Cenários, Múltiplas linguagens que nasceu do sentido de encontrar 

aproximações que atendam a estes questionamentos, na por busca superar as lacunas da trajetória 

prévia de formação de professores, para desenvolver primeiro no corpo docente as habilidades que 

são contemporaneamente exigidas dos alunos em nível de graduação. Esse curso surgiu como 

continuidade da pós-graduação, em complemento ao que havia sido trabalhado no curso anterior, 

denominado “Competência Pedagógica e Docência Universitária”. A primeira versão do curso já 

havia comprovado que mais que domínio de conhecimento na área de formação em que se leciona, 

é preciso que cada docente desenvolva uma capacidade imprescindível ao processo educacional: a 

capacidade de favorecer a aprendizagem no outro. Assim, o curso foi de suma importância ao 

abordar saberes inerentes à construção dessa competência, revertendo-se em espaço de discussão 

coletiva, inter-transdisciplinar, dos problemas vividos pelos profissionais em seu fazer pedagógico 

possibilitando a problematização e o delineamento de soluções. 

Numa perspectiva de formação continuada, e em complemento às habilidades recém-

desenvolvidas nos respectivos cursos, a proposta de capacitação continuada configura-se como 

espaço prático-vivencial de desenvolvimento de habilidades necessárias ao fazer docente, tendo em 

vista os novos cenários e as múltiplas linguagens que se delineiam no horizonte educacional. 
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Regime de Trabalho 

 

O Pessoal Docente de Ensino Superior está sujeito à prestação de serviços semanais, 

dentro dos seguintes regimes de trabalho e remuneração: 

I- Regime de TP - Tempo Parcial, de vinte (20) a trinta e nove (39) horas semanais de 

trabalho, devendo o professor assumir atividades em sala de aula que requeiram pelo menos 

80% do tempo contratual; 

II- Regime de TI - Tempo Integral, com quarenta (40) horas semanais de trabalho, devendo 

o professor assumir atividades em salas de aula, que requeiram pelo menos 50% do tempo 

contratual; 

III- Outros Regimes - (H) 

As horas de trabalho não utilizadas como carga didática do Docente serão distribuídas 

em preparo de aulas, assistência aos alunos, preparação e correção de provas e exames, pesquisas, 

funções administrativas, reuniões em órgãos colegiados, trabalhos práticos ou atividades de 

assessoria e extensão a se desenvolverem na faculdade ou em local que for determinado pela 

Diretoria. 

As atividades de pesquisa, extensão e assessoria, referidas anteriormente, poderão ser 

remuneradas complementarmente. 

É permitida a redução das horas/aula mínimas estabelecidas, anteriormente, a critério do 

Diretor Superintendente, quando o Professor ocupar os seguintes cargos ou funções: 

I- Diretoria de Órgãos Suplementares; 

II- Coordenadorias de Curso. 

Os Docentes designados para funções administrativas de Gestores receberão, enquanto 

no exercício das mesmas, remuneração de Professor, com nível equivalente à sua titulação, no 

regime de quarenta (40) horas semanais, acrescidas respectivamente da função gratificada, por 

portaria específica da Entidade Mantenedora. 

Os Docentes designados para os cargos de Coordenadores de Curso, enquanto no 

exercício de suas funções, receberão remuneração de acordo com o nível para o qual foram 

contratados, em regime de quarenta (40) horas semanais, acrescidas respectivamente da função 

gratificada, definida por portaria específica da Entidade Mantenedora. 
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Os valores remuneratórios do Corpo Docente são periodicamente reajustados, na forma 

da legislação em vigor, conforme acordos coletivos anuais. 

 

Procedimentos para Substituição de Professores 

 

Além dos casos previstos na legislação trabalhista, poderá ocorrer o afastamento do 

ocupante de cargo docente, para capacitar-se e aperfeiçoar-se em programas de pós-graduação, em 

instituições nacionais ou estrangeiras e comparecer a congressos, simpósios, reuniões e outros 

eventos científicos, relacionados à sua atividade técnica ou docente, bem como exercer cargos na 

estrutura acadêmico-administrativa da instituição. 

O pedido de afastamento deverá ser encaminhado pela Coordenação de Curso ao 

Diretor, com a exposição de motivos e a programação a que se destina. 

O professor somente poderá afastar-se ou permanecer afastado de suas funções, para a 

realização de programas de pós-graduação, aperfeiçoamento ou atualização, na área específica ou 

afim à disciplina que leciona ou em atividades de interesse. 

Os docentes licenciados deverão firmar, antecipadamente, o compromisso de lecionar 

ou prestar serviços técnicos à comunidade acadêmica, no mínimo, pelo dobro do tempo do 

afastamento, sob o mesmo regime de trabalho, sob pena de reembolso das importâncias recebidas 

da instituição. 

Durante o período de afastamento e ao final do mesmo, fica o professor obrigado a 

remeter à Diretoria, relatório semestral das atividades, bem como a comprovação de freqüência 

mensal. Outra forma de afastamento, é por questões de saúde, devendo a coordenação de curso 

estruturar a forma de substituição temporária do professor afastado para tratar de sua saúde. 
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4.3.1. Plano de Carreira 

 

O Plano de Carreira Docente regulará as condições de admissão, demissão, direitos, 

vantagens, progressão na carreira, deveres e responsabilidades dos membros do quadro docente da 

Faculdade São Luís de França. 

O plano procura valorizar os profissionais da educação, o âmbito da instituição. A 

relação de trabalho dos membros do magistério superior é regida pela CLT e pelo Plano de Carreira 

e sua admissão faz-se mediante contrato de trabalho celebrado com a mantenedora. 

 

4.3.2. Programa de Capacitação e de Qualificação Docente 

 

O Plano de Capacitação Docente busca promover a melhoria da qualidade das funções 

de ensino, iniciação científica, extensão e gerência da Faculdade por meio de cursos de pós-

graduação, capacitação e aperfeiçoamento profissional, oportunizando aos seus professores 

condições de aprofundamento de seus conhecimentos científicos, tecnológicos e profissionais. 

A FSLF implantou um Plano Institucional de Capacitação Docente (PICD) como parte 

do Plano de Carreira Docente. 

A) OBJETIVO  

 O PICD tem por objetivo promover a melhoria da qualidade das funções de ensino, 

pesquisa, extensão e gerência institucional da FACULDADE SÃO LUÍS DE FRANÇA - FSLF, por 

meio de oferta parcial ou integral de cursos de pós-graduação, de extensão, de treinamento e 

atualização profissional voltados para a sua comunidade Interna e Externa, oportunizando a seus 

professores, pessoal técnico e de apoio administrativo condições de aprofundamento e/ou 

aperfeiçoamento de seus conhecimentos científicos, tecnológicos e profissionais. 

B) ESTRATÉGIAS 

 A instituição oferece aos seus professores e funcionários os seguintes incentivos, 

além dos previstos no Plano de Carreira, em conformidade com a decisão do Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão, ouvida a Direção Geral. 

1) Bolsas de estudos para os cursos de doutorado, mestrado, especialização ou 

aperfeiçoamento, em instituições brasileiras; 
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2) Concessão de bolsas a recém-graduados, para os curso de pós-graduação Lato Sensu, 

como incentivo para o ingresso na carreira de magistério da faculdade, dando preferência aos ex-

monitores; 

3) Concessão de auxílio para que os professores e funcionários participem de 

congressos, seminários, simpósios e eventos similares, em sua área de atuação ou em área afim; 

4) Oferta de cursos de treinamento e atualização profissional, com bolsas, aos seus 

professores e funcionários; 

5) Divulgação e/ou publicação de teses, dissertações, monografias ou outros trabalhos 

acadêmicos ou profissionais de seu pessoal docente ou técnico-administrativo; 

6) Oferta de infra-estrutura para que os professores e funcionários imprimam ou editem 

suas produções científicas, sob o patrocínio da FSLF; 

7) Licença, sem perda de vencimento (integral ou parcial) para participação em 

programas, externos ou internos, de pós-graduação e/ou treinamentos profissionais; 

8) Oferta de Cursos gratuitos de graduação, ou de extensão ao pessoal não docente, 

ministrados pela própria FSLF; 

9) Especialização em Formação Docente para o Ensino Superior, já implantado e em 

funcionamento. 

 O programa de qualificação docente será aplicado a funcionários e docentes dos 

cursos oferecidos pela FSLF até atingir, o mínimo, de 80% (oitenta por cento) dos professores do 

quadro, com titulação stricto sensu. 

 

C) PRÉ-REQUISITOS 

 Os professores e funcionários da FSLF podem se inscrever no Plano Institucional de 

Capacitação Docente (PICD) de acordo com os seguintes critérios: 

1) Manter regime de contratação de, no mínimo, 4 horas/aula semanais; 

2) Nos programas de doutorado, terão prioridade os que possuem, no mínimo, o título 

de especialista, em nível de pós-graduação; 

3) Nos programas de mestrado, terão prioridade os que sejam portadores de certificados 

de cursos de aperfeiçoamento, em nível de pós-graduação; 
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4) Nos cursos de especialização, os que possuam a graduação e tenham certificado de 

monitoria; 

5) Nos cursos de treinamento ou de atualização profissional, os que estejam atuando na 

área do curso ou que tenham pretensões de promoção para essa área; 

6) Estar atualizado integralmente, com todas as obrigações acadêmico-administrativas; 

7) Apresentar justificativas à coordenação do seu curso ao enviar o pedido de 

participação na atividade e/ou curso pretendido; 

8) Instruir, obrigatoriamente, a solicitação com os seguintes documentos: 

 Curriculum Vitae atualizado; 

 Programa da atividade ou do curso, bem como documento de aceitação do 

mesmo; 

 Informações sobre custos financeiros e econômicos; 

 Plano - Síntese da dissertação ou tese ou do trabalho a ser apresentado ou editado; 

 Demonstração da compatibilidade e vantagens em relação ao plano de atividades 

do curso a que pertence. 

Os programas estarão abertos à comunidade externa, com as seguintes prioridades: 

a) candidatos inscritos nos programas de recrutamento e seleção de recursos humanos para 

os quadros da Faculdade; 

b) profissionais em atuação na Cidade de Aracaju - Estado de Sergipe - e região. 

 

D) GERENCIAMENTO 

 O Plano Institucional de Capacitação Docente (PICD) será administrado pela Gestão 

Acadêmica em parceria com as coordenações de cursos. 

 Os programas serão previamente aprovados pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão, na forma regimental, e serão executados pelos departamentos, de acordo com a proposta 

aprovada. 

Caberá ao coordenador do PICD: 

a) Gerenciar todas as atividades de apoio administrativo e financeiro aos cursos e aos 

seus participantes; 
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b) Elaborar relatórios periódicos sobre o funcionamento dos programas; 

c) Submeter à Diretoria as propostas de reconhecimento, seleção, admissão e dispensa 

de fatores humanos para os programas, bem como alocação dos demais recursos necessários a cada 

curso ou atividade; 

d) Presidir o comissão encarregada de selecionar os candidatos para os programas, 

segundo os critérios estabelecidos neste plano e nas demais normas expedidas pelos órgãos próprios 

da Faculdade; 

e) Submeter à Diretoria os assuntos omissos, para decisão superior. 

O Diretor designará uma comissão, composta por três membros, para seleção e inscrição 

dos candidatos no PICD. 

Os departamentos, os colegiados departamentais, o conselho de ensino, pesquisa e 

extensão, o conselho superior e os órgãos executivos da Faculdade exercerão suas atribuições e 

competências de acordo com as leis e demais normas aplicáveis, aprovados pelos órgãos 

competentes, nos casos não regulamentados neste Plano. 

E) FINANCIAMENTO 

 

Os programas de pós-graduação e de treinamento profissional, incluídos no PICD, serão 

financiados com recursos próprios da mantenedora, e por recursos alocados por terceiros. 

Os orçamentos anuais ou plurianuais da Faculdade destinarão recursos suficientes para a 

execução do PICD. 

 

F) DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

A instituição, anualmente, aprovará as ações e metas do PICD para o ano letivo 

seguinte, bem como sua articulação com os planos similares de instituições congêneres e de 

organismos de financiamento da pós-graduação e da pesquisa, no Brasil e no exterior. 

A fim de atender aos objetivos da Instituição, estão previstos os seguintes quantitativos 

de programa, cursos e treinamentos, para o primeiro qüinqüênio de funcionamento da Faculdade, 

em razão das carências identificadas no processo de recrutamento e seleção de professores. 
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4.3.3. Política de Publicações Acadêmicas 

 

Os docentes usufruirão também, da política de publicações acadêmicas que normatiza as 

ações direcionadas  à divulgação acadêmico-científica da Instituição. 

Tal política tem por objetivos: promover a divulgação da produção científica/acadêmica 

de docentes e dicentes da Instituição; aumentar os veículos de divulgação contínua da produção 

científica acadêmica a título da “Revista Concepções”, contribuir para o fortalecimento da imagem 

institucional como promotora de conecimento e saberes; promover o intercâmbio com outros 

veículos e agências de fomento de produção científica/acadêmica. 

 

5. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA FACULDADE SÃO LUÍS DE 

FRANÇA 

 

 

A organização administrativa da FSLF está definida de forma a garantir o adequado 

funcionamento de todas as suas áreas e qualidade dos serviços prestados, além de contar com toda 

estrutura de suporte das áreas e profissionais da Sede do Grupo Tiradentes. O crescimento da 

estrutura local com novos cargos e profissionais acompanhará o próprio desenvolvimento da 

Faculdade com a abertura de novas turmas a cada semestre dos cursos autorizados e a implatação 

dos novos cursos previstos nesse PDI. A estrutura organizacional conta com um Diretor Geral, um 

coordenador administrativo/financeiro e coordenadores de àreas e de cursos e pelos órgão da 

administração e será expandida conforme as necessidades. Seu funcionamento é regulamentado 

internmente pelos dispositivos Regimentais, assim como pelo conjunto de normas exaradas pelo 

Conselho Superior. 

 

5.1 Órgãos da Administração 

 

São órgãos da Faculdade: 

I. Conselho Superior 

II. Diretoria; 

III. Colegiado de Curso 
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IV.  Instituto Superior da Educação 

V.  Comissão Própria de Avaliação - CPA 

A Administração Superior consta de instâncias executivas e de carater consultivo, 

normativo e deliberativo. São elas: 

Intâncias de caráter executivo 

Direção 

Coordenações 

 

Intâncias de caráter consultivo, normativo e deliberativo 

Conselho Superior 

Colegiado de Curso 

 

Instâncias consultiva 

Núcleo Docente Estruturante 

Intâncias de assessoramento da Administração Superior 

Assessoria Jurídica 

Ouvidoria 

Secretaria Geral 

Além destas instâncias tem-se os órgãos suplementares, a saber: 

Biblioteca 

Centro de Apoio Psicopedagógico – CAP 

Secretaria Acadêmica 

Coordenação de Laboratórios 

São Luís Carreiras 

 

5.2 Órgãos Colegiados: competências e composição 

Os Órgãos Colegiados  da Faculdade São Luís de França são o Conselho Superior e o 

Colegiado de Curso. 

 

5.2.1 Conselho Superior 

O Conselho Superior, órgão superior da estrutura administrativa, deliberativo em 

matéria didático–científica, disciplinar e administrativa, é constituído: 
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 pelo Diretor da Faculdade, seu Presidente; 

 por três  Coordenadores de Curso, eleito por seus membros; 

 por dois representante dos professores de cada curso, eleito por seus membros; 

 por um representante discente de cada curso, regularmente matriculado; 

 por um representante da Mantenedora; 

 por um representante da Comunidade. 

 

O representante do corpo discente será indicado pelo Diretório Acadêmico e terá 

mandato de um ano, e não pode ser reconduzido. Os representantes do corpo docente serão eleitos 

por seus pares, o mandato de representação docente será de um ano, podendo ser renovado. O 

representante da comunidade será indicado pelos demais membros do Conselho Superior 

observando como critério sua ilibada conduta e representatividade junto à comunidade local. 

O Conselho Superior reúne-se, ordinariamente no início de cada semestre letivo e, 

extraordinariamente quando convocada pelo Diretor ou a requerimento de dois terços dos membros 

que o constituem. 

A votação será por escrutínio secreto. 

São atribuições do Conselho Superior: 

 deliberar sobre diretrizes gerais de ensino, pesquisa e extensão, zelando pela 

eficiência das mesmas nos termos da legislação do ensino superior vigente e do regimento; 

 deliberar sobre os assuntos que lhe forem submetidos pela Diretoria Geral;  

 aplicar penalidade dentro de sua competência; 

 aprovar o regimento, com seus respectivos anexos, submetendo-o aos órgãos 

competentes do Ministério da Educação, quando for o caso;  

 sugerir a criação, modificação e extinção de cursos e programas obedecendo a 

legislação em vigor; 

 aprovar o calendário escolar; 

 decidir em grau de recurso os casos que lhe forem afetos; e 

 exercer as demais atribuições decorrentes da legislação em vigor e do regimento. 

 

5.2.2 Colegiado de Curso 

 

O Colegiado de Curso, órgão técnico, consultivo e deliberativo em assuntos 

pedagógicos, científicos, didáticos e disciplinares no âmbito do curso, é constituído: 

 pelo Coordenador do curso, seu presidente;  
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 por 5 (cinco) professores do curso; e 

 por 1 (um) representante do corpo discente do curso.  

O mandato dos membros do corpo docente e discente é de um ano. 

O Colegiado de Curso reúne-se bimestralmente e, extraordinariamente, quando 

convocado pela Diretoria Geral, pelo Coordenador de curso, por iniciativa própria ou a 

requerimento de 2/3 (dois terços) dos seus membros, com indicação do motivo e convocado com 

antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas.  

 

 

Compete ao Colegiado de Curso: 

 aprovar o projeto pedagógico do curso; 

 deliberar sobre os projetos relativos aos cursos de aperfeiçoamento, extensão, atualização e 

treinamento; 

 avaliar o desempenho do corpo docente;  

 deliberar sobre propostas de medidas disciplinares contra o pessoal docente, encaminhadas 

pelo curso; 

 deliberar sobre normas de prestação de serviços à comunidade relacionados com o curso; 

 acompanhar o processo de aprendizagem do corpo discente; 

 deliberar sobre alterações e/ou modificações do currículo do curso com observância das 

diretrizes curriculares; 

 aprovar os projetos de ensino, pesquisa e extensão considerados relevantes para a melhoria 

da qualidade do ensino; 

 aprovar normas e regulamentos referentes a estágio, monografia, atividades 

complementares e extra-classe, bem como de outras práticas pedagógicas; e 

 exercer as demais atribuições decorrentes da legislação em vigor e do regimento. 
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6. CORPO DISCENTE 

 

6.1 Formas de Acesso 

 

Anualmente, antes de cada período letivo a Faculdade São Luís de França torna 

públicos seus critérios de seleção de alunos nos termos do Art. 44, inciso II da Lei nº 9.394 de 1996, 

de acordo com as orientações do CNE e conforme Legislação em vigor. 

As vagas oferecidas para cada curso são as autorizadas pelo Ministério da Educação.  

O edital próprio 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 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 unificado em sua realização, 

abrange 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 classificação é feita pela ordem decrescente dos resultados obtidos, sem ultrapassar o 

limite de vagas fixado, excluídos os candidatos que não obtiverem os níveis mínimos estabelecidos 

pelo Conselho Superior. 

 

6.1.1 Realização das Provas 

 

Os cursos de Graduação realizarão no processo seletivo da Faculdade São Luís de 

França versará sobre uma redação sobre tema atual  que será de conhecimento apenas no momento 

da prova. 
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6.1.2. Critério de Classificação 

 

O Processo Seletivo será automático, por se tratar de um processo que comtempla 

provas agendadas, sendo aprovado e atendendo à todos os requisitos consntates no edital próprio, o 

candidato estará apto a ocupar a vaga existente. 

 

6.1.3. Resultado 

 

O resultado sairá após 02 dias da realização da prova agendada e será divulgada na 

Secretaria da Instituição e na Internet. 

 

6.2 Admissão e Matrícula 

 

Anualmente, antes de cada período letivo a Faculdade São Luís de França torna 

públicos seus critérios de seleção de alunos nos termos do Art. 44, inciso II da Lei nº 9.394 de 1996, 

de acordo com as orientações do CNE e conforme Legislação em vigor. 

As vagas oferecidas para cada curso são as autorizadas pelo Ministério da Educação.  

O edital próprio 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 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 unificado em sua realização, 

abrange 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. 
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6.3 Programas de Apoio Pedagógico 

 

Visando atender as necessidades dos alunos, professores e colaboradores, a Instituição 

disponibiliza ao seu alunado e colaboradores (docentes/técnicos administrativos) o Centro de Apoio 

Psicopedagógico – CAPs. Nessa direção, o  CAPs, contará com uma equipe multidisciplinar 

especializada, como Pedagogo, Psicopedagogo, Assistente Social, professores e preceptores com 

conhecimentos necessários para a orientação e acompanhamento da pessoa com o transtorno acima 

citado. O CAPs realizará o trabalho de acompanhamento e apoio ao discente no que diz respeito ao 

seu desempenho acadêmico, relacionamento interpessoal, adaptação e aprendizagem propociando 

assim uma adaptação tranquila ao mundo acadêmico. Haverá também atendimento aos 

colaboradores da IES a fim de fornecer ferramentas que propiciem melhoria nas práticas laborais 

inerentes a cada função ocupado. 

 

6.4 Mecanismos de Apoio ao Financiamento de Estudos 

 

a) Financiamento Estudantil – FIES 

Através do FIES – Programa de Financiamento Estudantil da Caixa Econômica Federal, 

os alunos podem obter, de acordo com sua condição sócio-econômica, o financiamento parcial de 

seus estudos. Para maiores informações, os estudantes interessados consultam a Secretaria ou o 

site: http://www3.caixa.gov.br/fies/ 

 

b) PROUNI 

O PROUNI – Programa Universidade para todos – é um programa do Governo Federal, 

destinado à concessão de bolsas de estudo integrais e parciais em instituições privadas de ensino 

superior. Para maiores informações, os estudantes são orientados a consultar o site: http://prouni-

inscricao.mec.gov.br/prouni/ 

 

c) Bolsa de Monitoria 

A FSLF admite monitores (voluntários e/ou remunerados) de acordo com a demanda, 

dentre os alunos regularmente matriculados, com o objetivo de colaborar em atividades auxiliares 

de ensino, pesquisa e extensão, conforme regulamento da monitoria.  
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d) Bolsa Parcial 

A faculdade promove a concessão de descontos que viabilizam às camadas menos 

favorecidas o acesso ao ensino superior, e ainda provê bolsa integral a alunos que tenham alguma 

necessidade especial ou que sejam egressos de instituições que tenham convênio com a própria 

Faculdade São Luís, a exemplo do IBEM. 

 

e) PRAVALER 

Maior programa de crédito universitário privado do país destinado exclusivamente à 

educação. Já ajudou mais de 40 mil alunos a pagar a faculdade sem passar aperto no final do mês, 

parcelando o pagamento das mensalidades.  

 

6.5 Estímulos à Permanência 

 

Este serviço visa a auxiliar e  preparar o aluno na busca de uma colocação no mercado 

de trabalho seja como estagiário, empregado ou dono do seu próprio negócio. Para isso, propõe a 

implantação do Programa de Inserção no Mercado de Trabalho, através dos convênio de estágio 

com as dezenas de empresas que mantém contatos, como  forma de iniciar o aluno no mercado 

profissional, orientando-o para as oportunidades que surgem: 

 Consolidação do Serviço de Orientação Vocacional, que já acontece como extensão 

do curso de Pedagogia, tendo por objetivo desenvolver a importância do auto-conhecimento, assim 

como as diferentes áreas que fazem parte da escolha de uma carreira profissional; além de subsidiar 

através de informações pertinentes o contingente de concluintes do ensino médio, que se interessem 

em dar continuidade aos seus estudos no nível superior;  

 Transformação da Empresa Júnior em uma Incubadora de empresas, tendo como 

finalidade, proporcionar aos estudantes a aplicação prática de seus conhecimentos teóricos relativo 

à  sua área de formação profissional; bem como incentivar a sua capacidade empreendedora dando a 

ele uma visão profissional já no âmbito acadêmico; além de dar à sociedade um retorno dos 

investimentos que ela realiza na Faculdade, através de serviço de alta qualidade, realizados por 

futuros profissionais das áreas dos cursos;     

 Consolidação da Incubadora de Empresas, para viabilização e sucesso, através de 

assessoria técnico-profissional competente, de empresas com proposta inovadora que possibilitem o 

desenvolvimento da região. O propósito é amparar as novas empresas/incubadoras, para que os 
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produtos/processos/serviços possam alcançar o mercado eficientemente. Para isso, orientará na 

elaboração de projetos, busca de fontes financiadoras, divulgação de produtos e empresas, 

consultoria de marketing, consultoria em qualidade, escoamento de produtos, participação em feiras 

e eventos, formação de parcerias, acesso ao registro de marcas e patentes; 

 Serviço de Orientação para concursos, desde a inscrição até o acompanhamento 

dos resultados. Para tanto, contará com banco de dados das ofertas de estágio e emprego no 

mercado e página para cadastro de empresas e divulgação de currículos pela Internet. É de 

responsabilidade deste serviço divulgar internamente, através de murais específicos, as 

oportunidades profissionais para os alunos dos diversos cursos mantidos; 

 SOU ACADÊMICO: O Sou Acadêmico, evento promovido desde 2007 pela 

Faculdade São Luís de França é o  momento crucial de interação entre o aluno calouro e a sua nova 

realidade: o universo acadêmico. O universo acadêmico é  dinâmico, processual, libertador 

e  principalmente complexo. Exige do acadêmico uma atitude questionadora e curiosa, além de uma 

identificação e cumplicidade com a área de estudo escolhida. Diante desta necessidade, a instituição 

interage com ele a partir do Sou Acadêmico, ambientalizando-o  desde o adentrar no espaço físico 

institucional à integração social e acadêmica, promovendo um momento singular voltado às  boas 

vindas. A cada período, o Sou Acadêmico é realizado com sucesso. Além da tradicional 

apresentação institucional realizada pela  gestora acadêmica, e, pelas coordenadoras dos cursos de 

Administração, Pedagogia e Letras, o evento conta com uma  palestra “O que é ser acadêmico?” 

que aborda o papel do acadêmico no contexto atual. Sob a mediação dos professores, são abertas 

discussões sobre os “Direitos e Deveres do Estudante”, expondo a necessidade dos alunos saberem 

seus direitos e deveres para poder, a partir desse conhecimento, posicionar-se de forma responsável 

e coerente.  Para incrementar o evento, fazemos uma apresentação sobre a “Língua Portuguesa: 

saber falar e saber escrever”, destacando a necessidade de usar corretamente a Língua Portuguesa. É 

importante ressaltar a relevância do Sou Acadêmico para a socialização do estudante com a 

instituição, com o curso escolhido, com a coordenação, e, principalmente com o seu papel social e 

transformador diante da realidade vigente. 

 Convênios com empresas ampliando as ofertas de estágios curriculares, 

extracurriculares optativos e programas de trainee aos alunos. 

 Montar importante fonte de informações sobre o perfil profissional exigido pelo 

mercado; 
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 Atender de forma prática as exigências do MEC com referência ao acompanhamento 

dos alunos egressos, com a promoção constante de cursos seqüenciais, programas de extensão e 

pós-graduação.   

Assim o atendimento ao aluno torna-se uma ação Institucional, onde há a participação 

de diversos setores acadêmicos e de serviços, contribuindo para que esses atendimentos sejam 

efetivamente realizados, o que verificamos através dos relatórios de gestão, informados pelas 

coordenações de curso. 

 

6.6 Organização Estudantil 

 

O corpo discente tem como órgão de representação o DA – Diretório Acadêmico, 

porém, até o ano de 2015 apenas o Centro Acadêmico de Letras estava formalizado, mediante 

regimento próprio por ele elaborado e aprovado de acordo com a legislação vigente. 

A representação tem por objetivo promover a cooperação da Comunidade Acadêmica e 

o aprimoramento da Instituição, vedadas atividades de natureza político-partidária, em entidades 

alheias à instituição. 

Compete ao Centro Acadêmico indicar os representantes discentes, com direito à voz e 

voto, nos órgãos colegiados da faculdade, vedada a acumulação. 

Aplicam-se aos representantes estudantis nos órgãos colegiados as seguintes 

disposições: 

 são elegíveis os alunos regulares, cursando pelo menos três disciplinas, importando a 

perda dessas condições em perda do mandato; 

 os mandatos têm duração de um ano; 

 o exercício de quaisquer funções do Centro e delas decorrentes, não exime o 

estudante do cumprimento de seus deveres escolares, inclusive o de freqüência. 

 

O Centro Acadêmico é mantido por contribuições de seus associados, no valor por ele 

fixado e pela faculdade, devendo sua diretoria, ao término de cada gestão, prestar conta dos recursos 

repassados, ao Conselho Superior. 
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6.7 Acompanhamento de Egressos 

 

O acompanhamento aos egressos é realizado por meio do Núcleo de Atividades de 

Egresso (NATE). Sua normatização foi criada pela Portaria nº 10, de 01/02/2008.  

O acompanhamento é feito mediante a: 

- Nomeação de um auxiliar para atuar junto aos coordenadores de cursos de graduação, 

extensão/pesquisa, pós-graduação, compondo o NATE. 

- Delegação de atribuições ao NATE: contato permanente com os egressos dos seus 

cursos; estímulo à participação dos egressos nos eventos, cursos de extensão e pós- graduação da 

Faculdade São Luís de França; divulgação de notícias encaminhadas pelos egressos junto à 

Faculdade São Luís de França; elaboração e atualização do cadastro dos egressos. 

- Manutenção de portal eletrônico, onde os ex-alunos manterão contato entre si e com a 

IES. 

- Política comunicacional e financeira de apoio aos egressos, com estímulo à participar 

em eventos, campanhas de matricula, fornecimento de informações acerca de programas e projetos, 

envio de mala direta para os egressos e cadastro no portal, promoção de evento anual para 

congraçamento com os egressos; envio de informativos, revistas e anuários da Faculdade São Luís 

de França logo após sua publicação. 

 

 

7. CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

 

7.1 Critérios de Seleção e Contratação 

 

A contratação do quadro Técnico-Administrativo se efetivará através de análise do 

currículo pertinente à função desejada, experiência na função em questão e entrevista com o 

mesmo, em atendimento ao perfil profissional que a instituição necessita para a função a ser 

ocupada. 

A admissão do funcionário técnico-administrativo será feita mediante ao atendimento 

dos pré-requisitos estabelecidos para cada cargo e função, nos termos normativos da Consolidação 

das Leis de Trabalho (CLT). 
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7.2 Políticas de Qualificação, Planos de Cargos e Salários 

 

As políticas adotadas ao corpo técnico-administrativo da FSLF incluem os planos de 

capacitação e de cargos e salários, conforme detalhamento a seguir disposto. 

O corpo técnico-administrativo, constituído por todos os servidores não docentes, tem a 

seu cargo os serviços administrativos e técnicos de apoio necessários ao normal funcionamento das 

atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 

 

7.2.1. Política de Capacitação e Qualificação dos Colaboradores Técnico-Administrativo, 

Gerencial e Operacional 

 

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 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, para nós 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 relações 

interpessoais para o bom desempenho profissional; estímulo à participação em eventos sociais, 

culturais e científicos promovidos dentro da instituição e por outras entidades; e atualização de 

conhecimentos na área da informática. 

A Faculdade zela pela manutenção de padrões de recrutamento e condições de trabalho 

condizentes com sua natureza, bem como por oferecer oportunidades de aperfeiçoamento técnico - 

profissional a seus empregados. 

Para estruturar as atividades de capacitação e aperfeiçoamento a Faculdade São Luís 

possui: 
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 Sistema de Capacitação e Aperfeiçoamento de Recursos Humanos: Promove a 

integração de ações e abordagens indispensáveis ao processo educacional e profissional permanente 

do corpo técnico. A metodologia abrange três níveis de aprofundamento: Formação, 

Aperfeiçoamento e Atualização profissional, e Especialização.  

 Regulamentação das Atividades de Capacitação e Desenvolvimento de Recursos 

Humanos: Diretrizes e critérios para a solicitação dos funcionários para a participação em eventos 

de capacitação condizentes com a área de atuação de cada um.  

 Programa de Capacitação: o UNERH (Unidade Estratégica de Recursos Humanos) 

disponibiliza aos funcionários a opção de solicitação de inscrições para a participação em cursos de 

curta duração voltados ao domínio e uso de métodos, técnicas e ferramentas aplicadas à Gestão do 

Conhecimento bem como realiza periodicamente “Levantamento de Necessidade de Treinamento-

LNT”. 

 

7.2.2. Plano de Carreira Técnico-Administrativo - PCTA 

 

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.  

Por tudo isso que o plano de cargos e salários, totalmente implantado, foi  homologado 

pelo Ministério do Trabalho desde 19/03/2010. 

 

7.3 Formação e Expansão do Corpo Técnico-Administrativo 

 

A Faculdade São Luís de França conta atualmente com 22 servidores não docentes, 

sendo 02 com mestrado, 11 com especialização,  02 com formação no ensino superior, 5 no ensino 

médio e 2 no ensino fundamental, conforme cargos demonstrados no quadro abaixo: 
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NOME ADMISSÃO FUNÇÃO 

INICIAL 

FUNÇÃO 

ATUAL 

GRAU DE 

ENSINO 

 Adelson Pereira de M. 

Santos 

02/03/1998 Manutenção 

Predial 

Agente de Apoio 

Operacional N4 

Médio 

completo 

Ana Paula Morais Lima 

Araujo 

02/09/2002 Ass. 

Administrat. 

II 

Analista Adm. 

Titular N10 

Especialização 

André da Silveira 

Souza 

03/05/2010 Serviços 

gerais 

Agente de Apoio 

Operacional N8 

Médio 

incompleto 

Ariselma Santos 

Santana 

02/08/2004 Ger. de Inst. 

Educacional 

Analista Adm 

Titular N8 

Especialização 

Claerton da Silveira 05/10/2010 Porteiro Agente de Apoio 

Operacional N1 

Médio 

incompleto 

Cledijândira D. S. de 

Oliveira 

01/07/2004 Sup. 

Financeiro 

II 

Analista Adm. 

Sênior N10 

Especialização 

Cristiane Rosa Sampaio  03/01/2008 Ass. 

Administrat. 

II 

Analista Adm 

Adjunto N5 

Especialização 

Cristiane Tavares F. de 

Moraes Nunes 

12/08/2015 Diretora 

Geral 

Diretora Geral Mestrado 

Cristiano da Silveira 

Souza 

15/09/2006 Porteiro Agente de Apoio 

Operacional N3 

Ensino médio 

completo 

David Xavier de 

Santana 

01/07/2015 Tec de 

Apoio Adm 

N1 

Tec de Apoio 

Adm N1 

Superior 

Incompleto 

Dayse Xavier de 

Santana 

14/01/2014 Analista 

Adm Titular 

N4 

Analista Adm 

Titular N4 

Especialização 

Eliane Alves da Silva 02/03/1998 Serv. Gerais Tec de Apoio 

Adm N7 

Sup. Em curso 

Izabel de Jesus Leite 01/02/2006 Servente Agente de Apoio 

Operacional N3 

Fundamental 

completo 

Jorge Luiz Cabral 

Nunes 

01/03/1999 Gestor de 

Informática 

Coordenador 

Comercial/Marke

ting 

Mestrado 

José Antônio dos 

Santos 

01/04/2003 Serviços 

gerais 

Agente de Apoio 

Operacional N1 

Fundamental 

completo 
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NOME ADMISSÃO FUNÇÃO 

INICIAL 

FUNÇÃO 

ATUAL 

GRAU DE 

ENSINO 

José Soares de Melo 

Neto 

02/01/2013 Tec de 

Apoio Adm 

N1 

Tec de Apoio 

Adm N1 

Especialização 

Keila Maria dos Santos 02/02/2000 Estagiária Analista Adm. 

Sênior N10 

Especialização 

Laís Chiara Gonzaga 

Alves 

01/08/2008 Estagiária Tec de Apoio 

Adm N6 

Especialização 

Maria Aparecida Lima 

de Souza 

01/08/2014 Agente de 

Apoio 

Operacional 

N1 

Agente de Apoio 

Operacional N1 

Médio 

Completo 

Maria Fabrícia Santos 

de Jesus 

14/12/2015 Agente de 

Apoio 

Operacional 

N6 

Agente de Apoio 

Operacional N6 

Superior 

Incompleto 

Maria das Graças 

Vieira Alves 

02/04/2007 Ass. de 

secretaria 

Tec de Apoio 

Adm N6 

Especialização 

Mariziestela de Jesus 16/03/2004 Ass. 

Administrat. 

I 

Tec de Apoio 

Adm N7 

Especialização 

Nataly Abdias Santos 

de Jesus 

18/06/2012 Tec de 

Apoio Adm 

N1 

Tec de Apoio 

Adm N1 

Superior 

Completo 

Shirley Matias da Silva 02/01/2003 Serviços 

gerais 

Tec de Apoio 

Adm N7 

Especialização 

Tatiane Santos Cabral 

de Almeida 

03/11/2015 Analista 

Adm Titular 

N1 

Analista Adm 

Titular N1 

Superior 

Incompleto 

Tiago Silveira Souza 01/06/2006 Vigia Agente de Apoio 

Operacional N3 

Sup. completo 

Valclênio da Silveira 

Santos 

02/05/2008 Porteiro  Agente de Apoio 

Operacional N2 

Médio 

completo 

Valdenice Ferreira 

Conceição 

01/04/2003 Bibliotecári

a 

Bibliotecária Especialização 

Ydiane Santana Santos 

Silva 

02/01/2015 Tec de 

Apoio Adm 

N1 

Tec de Apoio 

Adm N1 

Superior 

Completo 
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Grande parte dos colaboradores foi promovida de função e concluiu seu curso superior 

gratuitamente na Faculdade São Luís de França, que estimula o seu corpo técnico a atingir uma 

qualificação cada vez maior e a conquistar uma progressão real, com chances de crescimento 

verdadeiras e comprovadas. Podemos concluir que basicamente o pessoal de serviços gerais não 

teve interesse em estudar, mas o restante, quase na sua totalidade, estudou ou estuda na instituição 

em que trabalha. 

 

  



Quadro 13 – Previsão de Evolução do corpo técnico-administrativo 

Função 

Evolução a Estrutura Administrativa 

2016/1 2016/2 2017/1 2017/2 2018/1 2018/2 2019/1 2019/2 2020/1 2020/2 

04 

cursos 

05 

cursos 

12 

cursos 

12 

cursos 

14 

cursos 

14 

cursos 

15 

cursos 

15 

cursos 

16 

cursos 

16 

cursos 

Diretor(a) Geral 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Assessor(a) Acadêmico 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Assessor(a) Jurídico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ouvidor(a) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Coordenador(a) CPA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Coordenado(a) de Graduação 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Coordenador(a) de Pós-graduação 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Coodenador(a) de Curso 4 5 12 12 14 14 15 15 16 16 

Coordenador(a) 

Administrativo/Financeiro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Coordenador de Marketing/Cormercial 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Bibilotecario(a) 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

Secretária Acadêmica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Venderdor(a) 0 1 2 3 4 4 4 4 4 4 

Técnico de Apoio Administrativo 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

Joven Aprendiz 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 

Técnico em Informática 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 

Técnico de Laboratório 0 2 4 4 6 6 6 6 6 6 

Assistente Técnico I 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 

Auxiliar de Setor Pessoal 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 

Auxiliar Contábil 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Agente de Apoio Operacional 10 10 11 11 11 12 12 13 13 14 

Total de Colaboradores por Período 37 46 58 60 67 69 70 72 75 76 

Colaboradores a contratar 0 9 12 2 7 2 1 2 3 1 



8. INFRAESTRUTURA E INSTALAÇÕES ACADÊMICAS 

 

8.1 Infraestrutura Física 

 

A área total destinada à Faculdade São Luís de França é de aproximadamente 10 mil 

m2. O número de alunos por sala, máximo de aproximadamente 50, permite a comodidade 

necessária a um bom acompanhamento das atividades de ensino. 

Todos os ambientes da instituição têm condições adequadas de iluminação, limpeza, 

ventilação, acústica, conservação, dimensão e comodidade necessária às atividades desenvolvidas. 

A seguir apresenta-se quadro resumo das dependências da instituição: 

 

a) Salas de Aula 

SALA 

CARACTERÍSTICAS 
ALUNOS/ 

TURMA 

HORÁRIO DE 

FUNCIONAMENTO PERÍODO 
ÁREA 

(M
2
) 

EXISTENTE 
À 

CONSTRUIR 

02 

1º ao 8º 

42,31 X  40 8:00 à 22:00 

03 85,80 X  50 8:00 à 22:00 

04 93,80 X  50 8:00 à 22:00 

05 45,30 X  45 8:00 à 22:00 

06 44,60 X  40 8:00 à 22:00 

07 67,20 X  60 8:00 à 22:00 

08 67,20 X  60 8:00 à 22:00 

09 45,40 X  45 8:00 à 22:00 

10 91,00 X  55 8:00 à 22:00 

11 70,15 X  55 8:00 à 22:00 

12 34,00 X  30 8:00 à 22:00 

13 49,00 X  55 8:00 à 22:00 

14 164,00 X  60 8:00 à 22:00 

17 121,00 X  60 8:00 à 22:00 

18 121,00 X  60 8:00 à 22:00 

19 121,00 X  60 8:00 à 22:00 

20 121,00 X  60 8:00 à 22:00 

21 121,00 X  60 8:00 à 22:00 

Total 1504,76     
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b) Secretaria geral: espaço que abriga a vida acadêmica do aluno e primeiro local da IES 

que acolhe o aluno, quer seja pelo Processo Seletivo ou via Processo de Transferência Externa e/ou 

Portador de Diploma. 

 

8.2 Biblioteca 

 

A Biblioteca Alonso José dos Santos tem por finalidade oferecer suporte 

informacional aos programas de ensino, pesquisa e extensão e destina-se ao corpo docente, discente, 

funcionários, ex-alunos e a comunidade em geral. Está subordinada à Gestão Pedagógica da 

Faculdade, tendo por finalidade, reunir, organizar e manter a memória documental da FSLF, 

oferecendo apoio aos programas acadêmicos, através do desenvolvimento de serviços e produtos de 

informação que atendam às exigências de relevância e rapidez.  

 

8.2.1. Acervo 

 

O acervo da Biblioteca adota a Tabela de Classificação CDU - Classificação Decimal 

Universal, e encontra-se todo informatizado, passando atualmente a utilizar o Sistema Pergamum, o 

qual unifica todas as bibliotecas da rede, integrando e utilizando Tecnologia de Informação e 

Comunicação.  

O acervo da biblioteca é constituído de materiais especializados dentro das áreas 

oferecidas, necessário ao desenvolvimento das atividades de ensino e pesquisa da FSLF.  

Está organizado de acordo com princípios, normas técnicas adequadas e conforme as 

necessidades dos usuários. 

A formação e o desenvolvimento do acervo são realizados por meio de materiais 

informacionais adquiridos através de políticas de aquisições e doações, que visam o crescimento 

planejado, qualitativo (adequação do acervo aos programas acadêmicos de ensino, pesquisa, 

extensão) e quantitativo (de acordo com o uso e disponibilidade do mesmo), atendendo as 

exigências do MEC.  

Além de livros impressos, o acervo é constituído por outros tipos de materiais, tais 

como: normas técnicas, CDs, DVDs, mapas, dentre outros materiais. Toda aquisição é realizada a 

partir das solicitações emanadas por docentes, coordenadores, discentes e colaboradores da IES, 

observando a coerência bibliográfica, atualização e os aspectos teórico-práticos da formação, sendo 

composto de acordo com as áreas de conhecimento.  
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A Biblioteca Alonso José dos Santos, possui um acervo aberto a consultas e está 

disponível a comunidade acadêmica e ao público externo, promovendo prestação de serviços aos 

usuários através da coleta, armazenamento, recuperação e disseminação da informação.  

 

Quadro 14 - Implantação e expansão projetada para o número de títulos para o acervo da 

biblioteca 

Itens do Acervo 
Quantidade 

ANO I ANO II ANO III ANO IV ANO V 
2016 2017 2018 2019 2020 

Livros (títulos + exemplares) 912 7.304 19.048 27.332 30.544 
Periódicos 12 84 108 132 144 
Multimídias 0 0 30 35 40 
Obras de Referência * 10 134 297 416 432 
e-books 81 1.473 4.128 4.911 5.219 
Assinaturas Eletrônicas (bases de dados) 2 6 6 6 6 
* (dicionários e enciclopédias, normas,) 

      

8.2.2. Espaço Físico para Estudos 

 

A área física da Biblioteca é composta por:                                                                                    

 Espaços para serviços técnicos; 

 Área de atendimento, serviço de referência e empréstimo; 

 Área técnica, serviços de desenvolvimento de coleções e processamentos técnicos;  

 Acervo; 

 Área para estudo em grupo e individual; 

 Cabines para estudo; 

 Pesquisa na base local; 

 Sala de materiais audiovisuais. 

 

8.2.3. Horário de Funcionamento 

Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 13h às 21h45m e aos sábados das 9h às 13h. 
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8.2.4. Pessoal Técnico-administrativo 

 

Uma Bibliotecária e uma auxiliar administrativo para atendimento. 

 

8.2.5. Serviços Oferecidos 

 

 Empréstimos, reservas e renovação; 

 Boletim;  

 Elaboração de fichas catalográficas; 

 Pesquisa orientada e online; 

 Consulta aberta à comunidade; 

 Auxílio em trabalhos acadêmicos. 

 

8.2.6. Formas de Atualização do Acervo 

 

A política de expansão  e atualização do acervo da biblioteca da Faculdade São Luís de 

França está alicerçada na verificação semestral da bibliografia constante dos planos de ensino e na 

avaliação da demanda de estudantes pelo Sistema Integrado de Biblioteca, docentes, coordenadores 

de cursos e seus órgão colegiados, principalmente o núcleo docente estruturante (NDE). Objetiva-se 

atender satisfatóriamente a proposta pedagógica prevista nos projetos pedagógicos de cada curso 

bem como o da instituição. Em relação ao Projeto Político Pedagógico (PPI). Em sua política de 

expansão  do acervo, a instituição trabalha com a filosofia de orçamento participativo alocando 

antecipadamente recursos para inveistimentos na ampliação e atualização do acervo, de acordo com 

a oferta de cursos de graduação, pós graduação, projetos de pesquisa, projetos de extensão, bem 

como atividae  desenvolvidas no seio acadêmico. 

Semestralmente as bibliografias dos cursos de graduação e pós-graduação são avaliadas 

quantativa e qualitativamente, para contemplação das atualizações das atualizações e ampliação do 

acervo. A quantidade de exemplares adquirida para cada curso é baseada no número de vagas e de 

estudantes por turma e norteadas pelas recomendações dos indicadores de padrões de qualidade 

definidos pelo MEC. 
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8.3 Laboratórios e Instalações Especiais 

A relação dos laboratórios e instalações especiais  com seus principais equipamentos é 

apresentado no quadro abaixo: 

 

Quadro 15 – Relação e descrição dos laboratórios a serem implantados na FSLF, no peródo 

de vigência do PDI 

a) Laboratórios Específicos da Área de Saúde 

 

 

 

 

  

2016/1 2016/2 2017/1 2017/2 2018/1 2018/2 2019/1 2019/2 2020/1 2020/2

1o. P 2o. P 3o. P 4o. P 5o. P 6o. P 7o. P 8o. P 9o. P 10o. P

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0 0 1 1 0 2 2 1 2 2Total

Técnica e Dietética

Avaliação Nutricional

Ambulatório de Nutrição Social (estágio)

Específicos (Biomedicina)

Utiliza os labs comuns da Saúde

Específicos (Enfermagem)

Habilidades Técnicas I

Habilidades Técnicas II

Obstetricia e Sala de Urgência

Específicos (Nutrição)

Bromatologia

Bioquímica 

Multidisciplinar I (Biologia Celular, Histologia e Embriologia) 

Multidisciplinar II (Farmacologia, Fisiologia Humana)

Multidisciplinar III (Microbiologia e Imunologia, Microscopia) 

Parasitologia Humana

Informática

LABORATÓRIOS

Comuns (saúde)

Anatomia Humana  
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b) Laboratórios Específicos para os demais Cursos 

 

8.4 Recursos Tecnológicos e Audiovisuais 

 

8.4.1. Recursos Tecnológicos 

 

O quadro abaixo apresenta o número de computadores a existentes na Faculdade São 

Luís de França 

Setor 
Número de equipamentos 

2015 

Acadêmico 50 

Administrativo 27 

Total 72 

 

2016/1 2016/2 2017/1 2017/2 2018/1 2018/2 2019/1 2019/2 2020/1 2020/2

1o. P 2o. P 3o. P 4o. P 5o. P 6o. P 7o. P 8o. P 9o. P 10o. P

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Informática 1 1

0 1 3 1 3 2 6 0 4 2Total

Confiabilidade

História

Núcleo de estudo de História Cultura e Identidade

Serviço Social

Centro 

Específicos de Engenharia de Computação

Análise de estruturas I

Específicos de Direito

NPJ

Sala de Audiência

Sala de juri

Específicos de Engenharia de Produção

Fenômenos de Transporte e Hidráulica

Higiene e Segurança no Trabalho

CTEA-Centro de Tecnologia de Enga. e Arquitetura

Materiais de Construção

Específicos de Engenharia Civil

Estruturas

Informática

Física Elétrica

Eletrotécnica e Eletrônica

Topografia e Geoprocessamento

Geologia/Geotecnia

Comuns (engenharias)

Desenho Técnico I (pranchetas)

Química Geral e Inorgânica

Desenho Técnico II (AUTOCAD/SOLID WORKS)

Física Mecânica

LABORATÓRIOS
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O quadro abaixo apresenta o número de computadores a serem adquiridos  para a 

expansão da Faculdade São Luís de França 

SETOR 
QUANTIDADE 

2016/1 2016/2 2017/1 2017/2 2018/1 2018/2 2019/1 2019/2 2020/1 2020/2 

Acadêmico 50 50 50 50 75 75 100 100 125 125 

Administrativo 27 34 42 44 49 50 51 53 55 55 

Total 77 84 92 94 124 125 151 153 180 180 

 

8.4.2. Recursos Audiovisuais 

 

A Faculdade São Luís de França conta com recursos audiovisuais para apoio das 

atividades didáticas e pedagógicas desenvolvidas. 

O quadro a seguir apresenta o número de recusrsos audiovisuais existentens na FSLF. 

 

Quadro 16 – Relação de Recursos Audiovisuais existentes. 

 

Tipo de Recurso 
QUANTIDADE 

2015 

Kit Multimídia (Datashow) 7 

Total 7 

 

O quadro a seguir apresenta o número de recusrsos audiovisuais projetada para 

aquisição para o período de vigência do PDI. 

Quadro 17 – Relação de Recursos Audiovisuais a serem adquiridos no período de vigência do 

PDI. 

TIPO DE 

RECURSO 

QUANTIDADE 

2016/1 2016/2 2017/1 2017/2 2018/1 2018/2 2019/1 2019/2 2020/1 2020/2 

Kit Multimídia 

(Datashow) 
21 22 24 28 33 38 38 45 57 64 

Total 21 22 24 28 33 38 38 45 57 64 
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8.5. Atendimento às Pessoas Portadoras de Necessidades Educacionais Especiais ou com 

Mobilidade Reduzida 

 

A porcentagem de alunos que apresentam necessidades educacionais especiais  é 

pequena nas instituições de Ensino Superior, mas poderá vir a aumentar em decorrência das grandes 

mudanças nas políticas públicas de educação inclusiva, com a demanda crescente de profissinoais 

portadores de necessidades especiais qualificados por parte das empresas. 

A FSLF possui estrututura arquitetônica que atende aos requisitos de acessibilidae das 

pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. 

Além de estar preocupada com a acessibilidade físca a FSLF trabalhará com a inclusão 

educativa em sua forma mais ampla, possibilitando a todos oportunidades de aprendizagem, àqueles 

com deficiência, Transtorno do Espectro Autista, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades e superdotação. 

 

8.5.1. Infraestrutura de Suporte à Educação Inclusiva 

 

Atendemos às normas de segurança através da adaptação da infraestrutura física aos 

requisitos necessários ao acesso de pessoas portadoras de necessidades especiais, conforme Portaria 

Ministerial 3284/2003.  

Houve considerável investimento na instalação de rampa à frente da IES, ao piso tátil, 

cujas faixas em alto relevo fixadas no chão fornecem auxílio na locomoção pessoal de deficientes 

visuais. 

Esses pisos têm auxiliado principalmente os alunos com deficiência visual (e possíveis 

professores), pois o revestimento que forma uma composição de peças, caracterizam uma 

caminhada segura e com autonomia, bem como a entrada das portas com dimensões apropriadas 

para a passagem de cadeira de rodas e avisos nas portas em braile. 

A IES já possui o elevador (plataforma), para acesso ao piso superior e atualmente está 

reformulando as instalações para a execução de atividades concernentes à prevenção e combate a 

incêndio, tendo por objetivo proteger a vida das pessoas e reduzir danos ao meio ambiente e ao 

patrimônio. 

 

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Alto-relevo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Acessibilidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Locomo%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cegueira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cegueira
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9. AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO 

INSTITUCIONAL 

 

Assegurando o processo avaliativo designado pelo SINAES (Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior), utilizando-se do referencial teórico e da sugestão oficial de 

dimensões, categorias e grupos de indicadores, atualizando-os no movimento histórico da 

Faculdade São Luís no contexto regional e recriando metodologias e procedimentos, apresenta-se o 

Projeto Pedagógico  Institucional (PPI) que foi desenvolvido partindo da seguinte metodologia de 

trabalho: 

 Como se realiza a inserção da Faculdade São Luís  nos contextos local, regional e 

nacional por meio da formação, produção e socialização científica e cultural? 

 Em que condições objetivas e culturais realizam-se as políticas de formação, de 

produção científica, tecnológica e cultural e que significados produzem nos limites e 

possibilidades de inserção da Faculdade São Luís nos contextos local, regional e 

nacional com qualidade social? 

Depois do processo de construção, que envolveu a preparação, o desenvolvimento e sua 

consolidação, a revisitação de seus propósitos é tarefa dinâmica trazida nas várias reuniões entre os 

professores.  

Inicialmente, há a necessidade do envolvimento desses atores institucionais na revisão e 

execução do projeto, o que é possível com a sistematização de: 

 Reuniões com os coordenadores e colegiados dos cursos para apresentação do 

SINAES, seus enfoques teórico-metodológicos e relações com o PPI; 

 Reunião com Representantes discentes de período, para divulgar o SINAES e 

solicitar subsídios para o conhecimento da existência do PPI; 

 Reuniões com setores administrativos para observação do contido no SINAES, 

destacando implicações no planejamento setorial e solicitando contribuições para PPI; 

 Seminário sobre o SINAES; 

 Manutenção da página de informações sobre  o PPI na Internet; 

 Seminário sobre o projeto o PPI da São Luís apresentando intencionalidades, 

princípios, referenciais teórico-metodológicos, procedimentos operacionais, 

corresponsabilidades e cronograma, na perspectiva de recolher subsídios para a 

sistematização final. 
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Para a criação desses GTs, foram desenvolvidos os seguintes procedimentos: 

 Seminário – discussão aprofundada sobre o PPI e implicações operacionais; 

 Envolvimento na redefinição de indicadores do PPI e no processo de elaboração das 

estratégias e instrumentos de pesquisa. 

 

As discussões sobre o PPI, o qual se constituiu em documento que sintetiza o perfil 

acadêmico/pedagógico/institucional da FSLF, assim como, em elemento articulador das ações 

desenvolvidas pelos professores e outros atores institucionais na implementação do ensino, da 

pesquisa e da extensão e de outras funções acadêmicas, com as vivências pedagógicas. 

No PPI, foi declarada a nossa identidade, firmados compromisos e reafirmado nossa 

missão e procedimentos e princípios que balizaram as ações coletivas e individuais no âmbito 

institucional. Denominamos o PPI com o subtema “Construindo   Nossa  Identidade” que norteou 

toda a reflexão sobre o que se deseja e onde se deseja chegar.  

O PPI aborda a orientação geral da estruturação formal dos cursos e programas 

desenvolvidos pelas diretrizes gerais, aspectos legais e normas que devem ser observadas e 

apropriadas pelos agentes institucionais na construção e atualização de projetos pedagógicos de 

curso. Assim, a dimensão formal aponta procedimentos e metodologias que possibilitaram a 

articulação entre os princípios, valores, conteúdos, disciplinas, ações pedagógicas, pesquisa, 

extensão, ensino, aprendizagem e vivência. Os procedimentos desenvolvidos semestralmente são: 

a – Reunião com coordenadores de curso com exposição da metodologia de 

desenvolvimento do PDI e PPI; 

b – Envio, aos Coordenadores de Cursos, de  roteiro orientativo para discussão de 

elementos do PPI com os colegiados de curso;  

c – Realização de reunião de Colegiados para discussão dos elementos do PPI – 

conduzidas pela direção e coordenadores de cursos;  

d -  Reunião com a equipe de colaboradores (secretaria, biblioteca, RH, Financeiro, 

Serviços Gerais), cujo objetivo é promover debate de temas de interesse, bem como qualificar as 

discussões; 

e – Encontro com os docentes e discentes dos cursos, com a elaboração de um 

documento na visão dos nossos alunos sobre nossos valores.  
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A Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Faculdade São Luís de França se 

fundamenta nas orientações do SINAES para o desenvolvimento da sua auto-avaliação. Ao longo 

dos semestres tem-se estruturado melhor e realizado suas atividades orientadas por planejamentos 

feitos em reuniões bimensais desenvolvidas a partir do seu calendário acadêmico, sempre com a 

reflexão voltada para o processo de avaliação interna da instituição e a sua melhoria, através da 

avaliação dos relatórios produzidos dos períodos anteriores. Conta com os coordenadores de cursos 

e direção acadêmica. 

Em suma trata-se de uma autoavaliação para conhecer os pontos fortes e fracos da 

instituição e com este conhecimento ou resultado potencializar e socializar os sinais de positividade 

aos demais setores universitários, bem como sistematizar estratégias para corrigir os maus percursos 

detectados no processo avaliado. 

Essa autoavaliação analisa as práticas e as mentalidades com o fim de mudá-las no 

sentido da qualificação individual e institucional. O efeito na instituição será visto nos níveis 

pedagógicos, administrativos e estruturais. Esta é uma via de mão dupla, pois “não se pode reformar 

a instituição (estruturas de IES) se anteriormente as mentes não forem reformadas; mas só se pode 

reformar as mentes se a instituição for previamente reformada (MORIN, 2002, p. 24, apud COSTA; 

ZAINKO, 2004, p. 133). 

Desse modo, a auto avaliação também vai ser fundamental para o gestor máximo da 

faculdade acompanhar o desenvolvimento do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). 

Assim, a avaliação institucional vai além de mudanças nas práticas individuais e atinge a gestão 

(TRIGUEIRO, 2004). Enfim, a auto avaliação criará processos qualitativos de uma maior relação da 

instituição com a sociedade e subsidiará as políticas educacionais e científicas, interna e nacional. 

 

9.1 Justificativa 

 

A autoavaliação dos cursos de graduação contemplam o processo de avaliação 

institucional, delineado no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e no Projeto Pedagógico 

Institucional (PPI) da FSLF. 

O documento foi elaborado para atender à Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004, que 

institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) e cria a Comissão 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES) e a Comissão Própria de Avaliação 

(CPA) em cada IES do Sistema Federal de Ensino. 

O presente Programa foi estruturado com base na Portaria MEC n° 2.051, de 9/7/2004, 
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e nos documentos Diretrizes para a autoavaliação das Instituições e Orientações Gerais para o 

Roteiro da autoavaliação das Instituições, editados pelo INEP. 

Os resultados das avaliações são publicados periodicamente de acordo com o 

calendário acadêmico e servem para subsidiar análises da gestão acadêmica e coordenações de 

cursos no sentido de aprimorar a qualidade dos mesmos. 

A autoavaliação dos cursos é gerenciada pela CPA, com a seguinte constituição: dois 

representantes do corpo docente; um representante do corpo técnico-administrativo; dois 

representantes do corpo discente; um representante da sociedade civil; um representante da direção; 

um representante de cada coordenação de curso. Os representantes docentes, discentes e o 

representante técnico-administrativo são escolhidos por seus pares. A nomeação dos membros da 

CPA é feita através do ato da diretoria. 

A CPA desenvolve suas atividades com a participação dos membros da comunidade 

acadêmica (alunos, professores e pessoal técnico-administrativo), seus dirigentes e egressos; 

mantendo estreita articulação com as coordenações de cursos, a fim de apoiar o processo interno de 

autoavaliação. 

Além do processo sistemático de coleta de dados via CPA, os cursos de graduação são 

avaliados a cada semestre letivo através da realização de fóruns de debates, seminários e reuniões 

sistemáticas com a coordenação de curso, docentes, representante discente e direção, além de 

outros profissionais de diversos setores envolvidos, como biblioteca e secretaria. Também são 

construídos portfólios de avaliação com base nos dados levantados pela CPA, mas sobretudo por 

meio da interlocução dos coordenadores com representantes de turma, docentes e direção, no 

sentido de estabelecer reflexões e análises que conduzam ao aprimoramento qualitativo dos cursos.   

 

9.2 Objetivos 

 

9.2.1. Objetivo Geral 

 

Analisar os insumos provenientes dos questionários aplicados pela CPA, para revisão 

do planejamento de ações e melhoria dos processos internos e de avaliações externas.  

Dar uma maior agilidade nas respostas oriundas da ouvidoria.  

Promover debates de boas práticas com os docentes periodicamente (em reuniões 

bimensais). 
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9.2.2. Objetivos Específicos 

 

 Descrever a percepção que a comunidade acadêmica possui com relação ao 

ensino, a extensão e a gestão desenvolvidos na instituição 

 Subsidiar o planejamento estratégico institucional 

 Subsidiar as ações de controle e acompnhamento do planejamento 

institucional 

 Instituir a autoavaliação como instrumento de busca da qualidade 

 Conseber a avaliação como um instrumento de superação individual e 

coletiva  

 

9.3. Metodologia 

 

Para o desenvolvimento do projeto de auto avaliação adota uma metodologia 

concernente aos procedimentos exploratórios, ao trabalho de campo e aos métodos de analise de 

dados. Com fins de atender aos objetivos propostos, vale-se tanto de uma abordagem quantitativo 

como qualitativa. 

Para coleta de dados utilizam-se instrumentos institucionais, análises situacionais, 

questionários/instrumentos específicos, dados referentes a avaliações externas e outras fontes 

necessárias à definição de um processo amplo de discursões, análises e reflexões sobre as 

especifidades e atividades institucionais. 

É importante ressaltar que o processo considera seus participantes através de amostras 

voluntárias da comunidadee acadêmica constituída por discentes, docentes, coordenadores de curso 

e técnicos administrativos, respeitando a não identificação do respondente. 

 

9.4 Resultados Esperados 

 

Seguem-se os resultados eperados do processo de Autoavaliação Institucional 

1. Favorecer a busca da qualidade, por meio de debates, mediações e reflexões sobre os 

precedimentos acadêmicos e administrativos. 
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2. Desenvolver programas de avaliação processual e permanente voltados para a 

totalidade institucional, para demonstrar seu papel social, jumto à comunidade, com o objetivo de 

diagnosticar e assinalar os limites e os potenciais da instituição; 

3. Estimular e promover ações de autonomia acadêmica e intelectual que se 

caracterizam como capazes de promover mudanças institucionais pautadas em pressupostos éticos 

que consolidem a gestão democrática e participativa. 

4. Promover o envolvimeto e a participação da comunidade acadêmica e externa, para 

assim possibilitar adequações e mudanças de comportamentos e atitudes. 

5. Pesquisar e analisar toda documentação instucional, indentificando os aspectos 

positivos, e propondo adequaçao necessária ao contexto. 
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10. DEMONSTRATIVO DE CAPACIDADE E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 

 

O Quadro abaixo apresenta o planejamento econômico e financeiro da Faculdade São 

Luís de França para os cinco anos de vigência do novo PDI. 

 

10.1.      Demonstrativo Financeiro – ANO 1/PDI. 

Receitas 

Anuidade / Mensalidade (+) 2.916.752,66 

Bolsas (-) -540,00 

Diversos (+) 15.732,32 

Financiamentos (+)   

Inadimplência (-) -15.967,62 

Serviços (+)   

Taxas (+) 349,04 

Despesas 

Acervo Bibliográfico (-) 34.623,12 

Aluguel (-) 213.765,38 

Despesas Administrativas (-) 820.285,78 

Encargos (-) 590.967,94 

Equipamentos (-) 101.925,76 

Eventos (-) 311.089,84 

Investimento (compra de imóvel) (-)   

Manutenção (-) 389.450,82 

Mobiliário (-) 47.166,36 

Pagamento Pessoal Administrativo (-) 933.288,36 

Pagamento Professores (-) 715.273,42 

Pesquisa e Extensão (-)   

Treinamento (-) 5.243,98 

Totalização ANO 1/PDI. 

RECEITAS DESPESAS TOTAL GERAL 

2.916.326,40 4.163.080,76 -1.246.754,36 

10.2      Demonstrativo Financeiro – ANO 2/PDI. 

Receitas 

Anuidade / Mensalidade (+) 3.879.260,40 

Bolsas (-) -588,60 

Diversos (+) 17.148,23 

Financiamentos (+) 0,00 
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Inadimplência (-) -17.404,71 

Serviços (+) 0,00 

Taxas (+) 380,45 

Despesas 

Acervo Bibliográfico (-) 41.236,14 

Aluguel (-) 233.004,26 

Despesas Administrativas (-) 890.614,56 

Encargos (-) 603.155,05 

Equipamentos (-) 111.099,08 

Eventos (-) 213.487,93 

Investimento (compra de imóvel) (-) 0,00 

Manutenção (-) 424.501,39 

Mobiliário (-) 51.411,33 

Pagamento Pessoal Administrativo (-) 817.284,31 

Pagamento Professores (-) 979.648,03 

Pesquisa e Extensão (-) 0,00 

Treinamento (-) 5.715,94 

Totalização ANO 2/PDI. 

RECEITAS DESPESAS TOTAL GERAL 

3.878.795,78 4.371.158,03 -492.362,25 

10.3     Demonstrativo Financeiro – ANO 3/PDI. 

Receitas 

Anuidade / Mensalidade (+) 4.449.497,53 

Bolsas (-) -638,63 

Diversos (+) 18.605,83 

Financiamentos (+) 0,00 

Inadimplência (-) -18.884,11 

Serviços (+) 0,00 

Taxas (+) 412,79 

Despesas 

Acervo Bibliográfico (-) 63.174,26 

Aluguel (-) 252.809,63 

Despesas Administrativas (-) 797.883,75 

Encargos (-) 637.173,23 

Equipamentos (-) 120.542,50 

Eventos (-) 257.134,40 

Investimento (compra de imóvel) (-) 0,00 
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Manutenção (-) 382.584,01 

Mobiliário (-) 55.781,30 

Pagamento Pessoal Administrativo (-) 953.753,48 

Pagamento Professores (-) 1.145.918,11 

Pesquisa e Extensão (-) 0,00 

Treinamento (-) 6.201,79 

Totalização ANO 3/PDI. 

RECEITAS DESPESAS TOTAL GERAL 

4.448.993,42 4.672.956,46 -223.963,04 

10.4      Demonstrativo Financeiro – ANO 4/PDI. 

Receitas 

Anuidade / Mensalidade (+) 5.225.457,34 

Bolsas (-) -689,72 

Diversos (+) 20.094,29 

Financiamentos (+) 0,00 

Inadimplência (-) -20.394,83 

Serviços (+) 0,00 

Taxas (+) 445,82 

Despesas 

Acervo Bibliográfico (-) 0,00 

Aluguel (-) 273.034,40 

Despesas Administrativas (-) 791.942,65 

Encargos (-) 682.547,09 

Equipamentos (-) 130.185,90 

Eventos (-) 201.705,15 

Investimento (compra de imóvel) (-) 0,00 

Manutenção (-) 397.430,73 

Mobiliário (-) 60.243,80 

Pagamento Pessoal Administrativo (-) 1.092.053,76 

Pagamento Professores (-) 1.313.591,56 

Pesquisa e Extensão (-) 0,00 

Treinamento (-) 6.697,94 

Totalização ANO 4/PDI. 

RECEITAS DESPESAS TOTAL GERAL 

5.224.912,89 4.949.432,98 275.479,91 

10.5      Demonstrativo Financeiro – ANO 5/PDI. 

Receitas 
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Anuidade / Mensalidade (+) 5.804.866,64 

Bolsas (-) -741,45 

Diversos (+) 21.601,37 

Financiamentos (+) 0,00 

Inadimplência (-) -21.924,45 

Serviços (+) 0,00 

Taxas (+) 479,25 

Despesas 

Acervo Bibliográfico (-) 76.396,68 

Aluguel (-) 293.511,98 

Despesas Administrativas (-) 797.441,67 

Encargos (-) 698.738,12 

Equipamentos (-) 139.949,84 

Eventos (-) 246.833,04 

Investimento (compra de imóvel) (-) 0,00 

Manutenção (-) 334.738,04 

Mobiliário (-) 64.762,08 

Pagamento Pessoal Administrativo (-) 1.101.457,79 

Pagamento Professores (-) 1.412.110,93 

Pesquisa e Extensão (-) 0,00 

Treinamento (-) 7.200,28 

Totalização ANO 5/PDI. 

RECEITAS DESPESAS TOTAL GERAL 

5.804.281,36 5.173.140,45 631.140,91 

TOTALIZAÇÃO GERAL 

  RECEITAS DESPESAS 
TOTAL 

GERAL 

Ano 1/PDI 2.916.326,40 4.163.080,76 -1.246.754,36 

Ano 2/PDI 3.878.795,78 4.371.158,03 -492.362,25 

Ano 3/PDI 4.448.993,42 4.672.956,46 -223.963,04 

Ano 4/PDI 5.224.912,89 4.949.432,98 275.479,91 

Ano 5/PDI 5804281,357 5.173.140,45 631.140,91 
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