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O aprimoramento do trabalho educacional assumido pelas Instituições de 

Educação Superior (IES) está ancorado na articulação contínua entre 

propósitos/execução dos planos institucionais e os resultados da avaliação institucional 

(tanto interna quanto externa). 

Tal articulação exige um movimento sistêmico de acompanhamento e 

feedback, que possibilita, de forma integrada e ininterrupta, a orientação do processo 

decisório na gestão institucional, a melhoria da qualidade das ações praticadas e o 

fortalecimento da imagem e da identidade da Instituição. 

Neste sentido, este Relatório, que se refere ao ano de 2015, trata-se do 

primeiro relatório parcial da Faculdade São Luís de França (FSLF), estruturado 

conforme Nota Técnica INEP/DAES/CONAES n° 065 e tem como objetivo apresentar 

um conjunto de atividades realizadas no âmbito do PAI – Programa de Avaliação 

Institucional da IES. O nosso propósito é apresentar um balanço geral, elaborado pela 

Comissão Própria de Avaliação (CPA), com os avanços e as fragilidades apontadas nos 

processos avaliativos, bem como nas recomendações e sugestões das comissões in loco 

que fizeram as visitas técnicas referentes aos processos institucionais. 

Para atingir os resultados desejados a CPA adotou um plano de trabalho 

estruturado seguindo as etapas abaixo: 
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Etapa 01 – Elaboração/Atualização dos Instrumentos de Coleta de Dados 

� Análise dos documentos da Instituição (PDI, PPI, PPC, entre outros); 

� Reuniões com os membros da CPA; 

� Participação em seminários sobre avaliação institucional. 

Etapa 02 - Sensibilização 

� Reunião com os membros da CPA elucidando a importância da autoavaliação e 

do envolvimento de toda a comunidade acadêmica. Neste encontro são 

apresentados os instrumentos de avaliação e o cronograma das atividades 

necessárias para a realização da Autoavaliação; 

� Divulgação sobre o que é Avaliação Institucional, os resultados que podemos 

alcançar, quanto ao desenvolvimento acadêmico e estrutural, e a importância da 

participação de toda a comunidade. 

� Apresentação da CPA e da importância desta para a comunidade acadêmica, 

para os discentes no dia da aula inaugural.  

Etapa 03 - Construção e levantamento de dados 

� Criação de subcomissões para levantamento e análise dos dados; 

� Construção/Aprimoramento dos instrumentos de coleta de dados; 

� Levantamento de dados; 

� Consolidação dos dados; 

� Apresentação dos dados consolidados em forma de gráficos à Direção, 

Coordenação e Docentes. 

Etapa 04 - Elaboração do relatório final e apresentação dos resultados à 

comunidade. 

� Elaboração do relatório final; 

� Apresentação do relatório final.  
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II - METODOLOGIA 

 

Para atingir melhores resultados, foi adotada como metodologia de trabalho 

a realização de reuniões com os diversos níveis organizacionais, para que o processo 

fosse compreendido e interiorizado. Neste sentido, cabe registrar que a análise dos 

processos avaliativos desenvolvidos em 2015 serviu de parâmetro para as discussões da 

CPA, norteando resultados fomentados no planejamento estratégico e no Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI). 

Este documento apresenta o resultado da Avaliação Institucional da 

Faculdade São Luís de França, realizado pela CPA, com base nas dez dimensões 

estabelecidas no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) 

organizado em cinco eixos de acordo com a Nota Técnica INEP/DAES/CONAES n° 

065, referentes ao ano de 2015. 

Por meio da autoavaliação implementada pela CPA, a FSLF busca, na 

consolidação desta prática, o seu aprimoramento e o melhor desempenho da sua missão. 

Os resultados destas avaliações servem de elementos para orientar as ações 

dos processos de gestão, subsidiando a reconstrução do PDI e o planejamento 

estratégico da instituição. 

A CPA, por meio dos instrumentos/questionários, realizou um levantamento 

de dados que foram compilados e apresentados em forma de gráficos. O leitor, ao 

analisar as estatísticas apresentadas, conhece o pensamento da comunidade a respeito 

dos diferentes aspectos da instituição, traduzidos nas dez dimensões preconizadas pelo 

SINAES, conforme já informamos. Dessa forma, elegemos como prioridade: 

� O respeito à identidade da FSLF, sua missão, objetivos, estratégias e metas, bem 

como sua experiência acumulada em processos de avaliação. 

� Articulação permanente da CPA com os diferentes setores acadêmico-

administrativos internos e comissões externas de avaliação, respeitando-se as esferas de 

competências já estabelecidas. 

� Transparência em todas as etapas do processo avaliativo, respeitando-se a 

hierarquia, a pluralidade e diversidade de opiniões e concepções de gestores, docentes, 

discentes e corpo técnico-administrativo. 
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� Compromisso social evidenciado pela divulgação permanente dos resultados da 

avaliação junto aos diferentes segmentos da comunidade acadêmica e à sociedade local 

e regional. 

� Troca permanente de experiências avaliativas internas, que ajudaram a subsidiar 

as adequações necessárias às ações decorrentes de todo o processo avaliativo. 

Os questionários são elaborados e divididos de tal forma para que 

consigamos coletar informações discentes, docentes, corpo técnico administrativo, 

coordenações de cursos e diretores, conforme descrição abaixo: 

� AVALIAÇÃO FEITA PELO DISCENTE (Autoavaliação, Avaliação do 

Curso, Avaliação da Coordenação, Avaliação dos Serviços disponibilizados pela FSLF - 

Comunicação na/da instituição, Infraestrutura da Faculdade, Avaliação do docente). 

(Anexo I) 

� AVALIAÇÃO FEITA PELO DOCENTE (Planejamento de Ensino, 

Desempenho Acadêmico, Relação Professor/Aluno e Compromisso com a Instituição). 

(Anexo II) 

� AVALIAÇÃO FEITA PELO CORPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

(Perfil Profissional, Comprometimento com a Instituição, Relacionamento Interpessoal, 

Desempenho da Função e Infraestrutura). (Anexo III) 

� AVALIAÇÃO DO DOCENTE PELA COORDENAÇÃO (Perfil profissional 

docente exigido pela Instituição, Comprometimento com a Instituição e Relacionamento 

Interpessoal). (Anexo IV) 

� AVALIAÇÃO FEITA PELA DIREÇÃO (A missão e plano de 

desenvolvimento institucional. A política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a 

extensão e as respectivas normas de operacionalização, incluídos os procedimentos para 

estímulo à produção acadêmica, às bolsas de pesquisa, de monitoria e demais 

modalidades. A responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no 

que se refere a sua contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento 

econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção 

artística e do patrimônio cultural. A comunicação com a sociedade. As políticas de 

pessoal, de carreira do corpo docente e corpo técnico-administrativo, seu 

aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições de trabalho. 
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Organização e gestão da instituição, especialmente o funcionamento e a 

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

mantenedora, e a participação dos segmentos da comunidade universitária nos processos 

decisórios. Infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca. 

Planejamento e avaliação, especialmente em relação aos processos, resultados e eficácia 

da autoavaliação institucional. Política de atendimento a estudantes e egressos e 

Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da continuidade dos 

compromissos na oferta da educação superior.). (Anexo V) 

Em relação à coleta de dados da sociedade civil a FSLF ainda não possui 

um questionário direcionado a este publico, porém a CPA vem trabalhado e colocando 

em suas reuniões para que o mesmo seja elaborado de forma que venha a atender as 

expectativas dos objetivos propostos. Enquanto isso não ocorre, a coleta se faz por meio 

de retornos dados pela sociedade através dos meios de comunicação da Instituição e dos 

eventos realizados pela IES direcionados ou não a estes. 

Os questionários discentes foram aplicados em sala de aula e recolhidos no 

mesmo dia da aplicação, essa estratégia é utilizada para que a comissão alcance o maior 

número de questionários preenchidos, pois desta forma só fica sem preencher os alunos 

que se ausentaram da aula no dia da aplicação e seguiu uma tabela pré-estabelecida 

conforme exposto abaixo. Os coordenadores são avisados e recebem o cronograma de 

aplicação para que os docentes, para que os mesmos tomem conhecimento da aplicação. 

No dia da aplicação os docentes saem da sala de aula e disponibilizam alguns minutos 

da sua aula quando da chegada do aplicador com o intuito de deixar o discente mais a 

vontade para responder os questionários.  

PERÍODO DE APLICAÇÃO: 19/10 A 23/10/2015 

HORÁRIO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

18:30 
às 
20:10 

5º E 6º PED 
  

1º, 2º E 7º 
PED 
 

1º ao 6º LET 
  

1º E 2º ADM 
 

- 

20:20 
às 
22:00 

6º E 7º ADM 
 

4º 5º E 8º 
ADM 
 

8º PED 
 

4º PED 
 

- 

 



RELATÓRIO DE AUTOAVARELATÓRIO DE AUTOAVARELATÓRIO DE AUTOAVARELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO DA FACULDADE LIAÇÃO DA FACULDADE LIAÇÃO DA FACULDADE LIAÇÃO DA FACULDADE SÃO LUÍS DE FRANÇASÃO LUÍS DE FRANÇASÃO LUÍS DE FRANÇASÃO LUÍS DE FRANÇA 

 

 9 

Já os questionários dos docentes, do corpo técnico administrativo, 

coordenações e direção são entregues e recolhidos posteriormente. 

Após recolhidos todos os questionários são tabulados e transformados em 

gráficos. 
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III - DESENVOLVIMENTO E ANÁLISE DOS DADOS E 

DAS INFORMAÇÕES 

Neste tópico apresentaremos os resultados (dados e informações) 

pertinentes a cada um dos cinco eixos de avaliação com o intuito de elaborar um 

diagnóstico a respeito da FSLF, destacando os progressos e desafios a serem encarados. 

 

EIXO 01: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

Nesse eixo estão apresentados os resultados das análises realizadas pela 

CPA com relação aos processos de avaliações externas de Cursos da Graduação da 

FSLF (visitas in loco, indicadores de qualidade do ensino superior e ENADE) e os 

dados do Censo de Educação Superior. 

 

  

8ª Dimensão - Planejamento e Avaliação. 

 

 

Planejamento Institucional e Avaliação 

 

A avaliação está inserida nas estruturas organizacionais da FSLF com o 

objetivo de viabilizar o planejamento geral e de consubstanciar o trabalho das 

coordenações de cursos (junto a seus projetos pedagógicos) no que tange à obtenção de 

informações essenciais para a formação de indicadores que possam maximizar a gestão 

pedagógica dos gestores de cada curso de graduação, pós-graduação e extensão. 

Isso se deve à necessidade de medir constantemente as fraquezas e 

potencialidades com o intuito de consolidar sua posição na sociedade como uma 

instituição de ensino que prima por valores educacionais dignificantes, ou seja, que 

esteja comprometida com uma formação holística de seus estudantes bem como com a 
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inserção destes alunos nas comunidades em que vivem e que nelas possam atuar como 

agentes transformadores. 

Para a FSLF, os resultados das avaliações previstas no SINAES, além de 

subsidiarem as ações internas e a (re)formulação do projeto pedagógico de cada curso, 

aperfeiçoam a base para a implementação de políticas educacionais e de ações 

correspondentes no que se refere à regulação do sistema de educação superior. Deste 

modo, propiciam o acompanhamento do planejamento institucional, especialmente das 

atividades educativas. 

O Planejamento da Instituição está intimamente relacionado ao seu Projeto de 

desenvolvimento e aos projetos pedagógicos dos cursos. O planejamento é efetivo, 

porém flexível, visto que é (re)adequado sempre que se torna necessário. Da mesma 

forma, os resultados obtidos na avaliação são contemplados no planejamento da 

Instituição, tanto a curto, quanto a médio e longo prazo. 

 

Avaliação e Acompanhamento das Atividades Educacionais 

 

No quesito de avaliação e acompanhamento das atividades educacionais da 

FSLF, a proposta da implantação do SINAES foi de fundamental importância para a 

visibilidade do desenvolvimento e evolução dos processos, pois as pesquisas realizadas 

com a nossa comunidade interna e externa, com o objetivo primeiro de acompanhar as 

ações desenvolvidas para melhorar a qualidade do ensino e das atividades pedagógicas 

desenvolvidas na instituição, vem demonstrando resultados positivos.  

A CPA é o organismo com a atribuição de conduzir os processos de avaliação 

interna da FSLF, e de sistematização de coleta de informações nos seus aspectos físicos, 

estruturais e pedagógicos. 

O nosso papel principal hoje consiste em avaliar com responsabilidade o 

processo educacional, envolvendo toda a comunidade acadêmica da FSLF, além de seus 

funcionários e infraestrutura. A finalidade básica é de promover uma auditoria interna 

em todos os segmentos da instituição com base nas dez dimensões exigidas pelo 

CONAES/INEP, tomando como base também a Avaliação Institucional, em  articulação 



RELATÓRIO DE AUTOAVARELATÓRIO DE AUTOAVARELATÓRIO DE AUTOAVARELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO DA FACULDADE LIAÇÃO DA FACULDADE LIAÇÃO DA FACULDADE LIAÇÃO DA FACULDADE SÃO LUÍS DE FRANÇASÃO LUÍS DE FRANÇASÃO LUÍS DE FRANÇASÃO LUÍS DE FRANÇA 

 

 12 

com a gestão acadêmica, as coordenações de cursos e com representantes dos demais 

setores da instituição. 

  

O Processo de Autoavaliação Institucional 

 

No decorrer de todo o processo, houve um apoio considerável para a efetiva 

realização da autoavaliação. Percebeu-se isso claramente na implementação do SINAES 

na faculdade onde a ação “viabilizar o SINAES” recebeu amplo apoio da direção, que 

se comprometeu em prover todas as condições necessárias para realizar o processo de 

autoavaliação. Esse apoio foi fundamental, pois os relatórios de autoavaliação 

apresentados pela Coordenação de Avaliação da faculdade conseguiu comunicar muito 

bem as conclusões do processo de avaliação interna, promovendo debates nas salas de 

aula acerca de sua importância, assim como utilizando de informativos e cartilhas para 

que toda comunidade acadêmica ficasse inteirada sobre o processo de avaliação interna.  

Reuniões com os membros têm sido feitas mensalmente para discussão dos 

processos internos e dos resultados dos relatórios.  

Durante todo o processo de avaliação institucional, foi possível coletar dados, 

sistematizar as informações e analisar criticamente os resultados obtidos, a fim de 

melhorar progressivamente a qualidade do trabalho desenvolvido na Instituição. O 

processo foi de grande valia para a Instituição, pois permitiu a manifestação de 

percepções e a construção de valores sobre a Instituição, por parte da comunidade 

acadêmica e, especialmente da gestão institucional, o que possibilitou condições 

significativas para a efetiva realização da avaliação. Mudanças positivas, assim como as 

necessárias adequações, adaptações e reestruturações foram possíveis com base nos 

resultados obtidos na avaliação. 

 

Comunidade Acadêmica e Divulgação e Análise dos Resultados 

 

As atividades da CPA são bastante amplas. Vão desde a sensibilização da 

comunidade acadêmica quanto a importância da avaliação, passando pela pesquisa de 
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métodos de avaliação eficientes até o gerenciamento e aplicação dos métodos 

avaliativos e o processamento e divulgação de seus resultados. 

A CPA da FSLF, durante todos esses anos teve uma gestão democrática, 

formada por representantes do corpo docente, discente, técnico-administrativo-

pedagógico e sociedade civil, com a mesma proporcionalidade para todas as categorias. 

A nossa meta atingida foi de implantar um sistema de avaliação que respeitasse a 

identidade da Instituição e que abrangesse as diferentes dimensões do ensino e da 

estruturada FSLF. 

Para isso, foi necessário ampliar as discussões internas e contar cada vez mais 

com a participação de toda a comunidade no processo de avaliação. Esta participação 

tem sido de fundamental importância, uma vez que os resultados das avaliações têm o 

propósito de beneficiar a instituição em diversos aspectos, os alunos e futuros alunos, o 

corpo docente e a sociedade como um todo. 

Como de praxe, em 2015 a CPA solicitou junto às coordenações de cursos e 

gestão acadêmica uma reunião para apresentar e entregar a cada docente os dados da sua 

avaliação, contendo a média da avaliação do período em que leciona, pois a CPA 

acredita que tendo esse parâmetro fica mais fácil o docente visualizar o resultado do seu 

trabalho na percepção dos respondentes.  

Na ocasião, a comissão fez questão de parabenizar e agradecer ao corpo docente 

por mais um ano de trabalho, cooperação, confiança e dedicação, aproveitou também 

para deixar claro mais uma vez a importância daquela avaliação, lembrando a todos que 

o intuito da avaliação não é punir e sim fazer com que a IES cresça junto com o docente 

e vice versa, mediante o aprimoramento permanente da qualidade de seu trabalho e ao 

final solicitou que cada docente refletisse sobre o desempenho aferido buscando sempre 

seu crescimento profissional e pessoal. 

Os resultados finais são utilizados no processo de sistematização e organização 

de cada ano visando à melhoria da qualidade ensino e do processo administrativo. Além 

disso, a Instituição desenvolve atividades de divulgação das iniciativas tomadas através 

da autoavaliação, visando dar-lhe credibilidade e garantir o cumprimento dos 

compromissos almejados.  

O envolvimento de todos os segmentos da comunidade acadêmica na realização 

do processo é a principal tática para a qualidade em educação. A CPA da FSLF prima 
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pela  transformação contínua, onde a preparação técnico-pedagógica caminha junto com 

a reflexão sócio histórica e político-cultural de forma criativa e profunda. Isso passa 

pela proposta de contínuo diálogo, pela participação dos alunos no processo, pela 

formação continuada dos docentes, pela cooperação recíproca entre os envolvidos em 

sua articulação com o contexto social mais amplo. 

 Nessa perspectiva, busca-se a adequação entre o idealizado e o concretizado na 

qual a CPA da FSLF acredita que a avaliação condiciona reflexão coletiva sobre as 

ações institucionais e promove a qualidade da oferta educacional em todos os sentidos, 

almejando que os resultados sejam coerentes com os objetivos estabelecidos no plano 

de desenvolvimento institucional. 

 

REGIMENTO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

 

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1° - O presente regimento disciplina a organização, o funcionamento e as 
atribuições da Comissão Própria de Avaliação – CPA – na Faculdade São Luís de 
França, prevista na Lei n° 10.861 de 14-04-2004, e regulamentada pela Portaria 
Ministerial n° 2.051, de 19-07-2004. 

 

CAPÍTULO II – DO OBJETIVO E SUAS FINALIDADES 

Art. 2° - Conduzir os processos de avaliação interna da instituição, sistematizar e 
prestar informações solicitadas pelo INEP, no âmbito do SINAES, observada a 
legislação pertinente. 

 

CAPÍTULO III – DA COMPOSIÇÃO E MANDATO 

Art. 3° - A Comissão Própria de Avaliação – CPA – na FSLF será constituída por:  

I - 2 representantes do corpo docente;  

II - 1 representante do corpo Técnico-Administrativo;  

III - 2 representantes do corpo discente;  

IV - 1 representante da sociedade civil; 

V – 1 representante da Gestão Acadêmica; 
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VI – 1 representante de cada Coordenação de Cursos. 

§1° - Os representantes previstos no inciso I a III serão escolhidos pelos seus pares. 

Art. 4° - A nomeação dos membros da CPA será feita através do ato do Diretor 
Superintendente.  

Art. 5°- O mandato dos membros da CPA será de dois anos, sendo permitida uma 
recondução. 

Art. 6°-A estrutura de órgãos da CPA compreende: 

I- Plenário 
II- Coordenação 
III- Secretaria 
IV- Comissões de Trabalho 

Art. 7º Constitui o Plenário da CPA a reunião de seus membros efetivos ou seus 
respectivos suplentes. 

Art. 8º Compete ao Plenário: 

I. eleger o Coordenador; 

II. eleger a Secretaria; 

III. deliberar sobre as matérias submetidas a exame, na órbita de sua competência legal, 
mediante propostas e recomendações; 

IV. aprovar a criação das Comissões de Trabalho, nos termos deste Regimento Interno; 
V. elaborar o projeto de avaliação institucional; 

VI. elaborar e propor alteração do Plano de Trabalho da CPA; 

VII. promover e coordenar à avaliação institucional de acordo com as diretrizes dos 
SINAES;  

VIII. deliberar sobre outros assuntos relativos à avaliação institucional, no âmbito de 
sua competência. 

Art. 9º O Plenário constitui a instância máxima de deliberação da CPA. 

Art. 10º A Coordenação da CPA é exercida por um Coordenador. 

Art. 11º Compete ao Coordenador: 

I - representar a CPA perante as instâncias acadêmicas e administrativas da FSLF e 
perante os órgãos e instâncias do governo federal que regulam e executam o Sistema 
Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES; 

II - promover o regular funcionamento da CPA, de acordo com a legislação pertinente e 
com o Plano de Trabalho da CPA; 
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III - convocar as reuniões ordinárias e extraordinárias, com apresentação das respectivas 
pautas; 

IV - coordenar as reuniões, disciplinar os trabalhos e resolver as questões de ordem 
suscitadas; 

V - distribuir os requerimentos e documentos que demandem análise da CPA; 

VI - requisitar aos órgãos da FSLF as informações e documentações pertinentes à 
execução do Plano de Trabalho da CPA, podendo subdelegar tal atribuição no caso de 
requisição de informação e documentação de temas específicos de responsabilidade das 
Comissões de Trabalho; 

VII - encaminhar, com exclusividade de função, as requisições da CPA para os órgãos 
da FSLF, quanto a pessoal, materiais, equipamentos e instalações necessárias para a 
realização do Plano de Trabalho da CPA; 

VIII - decidir ad referendum em caso de matéria urgente, submetendo sua decisão ao 
Plenário na primeira reunião seguinte. 

Art. 12º O Coordenador, eleito pelo Plenário, é um dos membros da CPA. 

§ 1º A votação para a escolha do Coordenador é aberta. 

§ 2º Será considerado eleito o candidato que entre os representantes, obtiver a maioria 
dos votos dos presentes. 

§ 3º Ocorrendo empate, é declarado Coordenador o representante mais velho entre os 
candidatos. 

Art. 13º O mandato do Coordenador é de dois (2) anos, permitida a recondução 
enquanto representante na CPA. 

Art. 14º As Comissões de Trabalho serão indicadas pelo Plenário e nomeadas por ato 
do Diretor Superintendente da FSLF. 

Art. 15º As Comissões de Trabalho serão formadas conforme definição do Plenário, 
que deliberará sobre sua constituição, composição, prazo de duração e objeto. 

Art. 16º A Secretaria é órgão de apoio administrativo da CPA. 

Art. 17º São atribuições da Secretaria: 

I. redigir as atas das reuniões e dos demais eventos coletivos realizados pela CPA; 

II.dar assistência e assessoramento direto à Coordenação da CPA; 

III.manter-se atualizado sobre a legislação, resoluções e correspondência da CPA, 
realizando o controle do arquivamento da documentação; 
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IV. organizar os relatórios da CPA; 

V. acompanhar a agenda de reuniões e eventos da CPA; 

VI. executar outras tarefas pertinentes à função de secretária. 

Art. 18º A Secretaria será exercida por um membro da CPA eleito pelo plenário e, na 
falta deste, será representado pelo segundo secretário, também eleito pelo plenário. 

§ 1º A votação para a escolha da Secretária é aberta. 

§ 2º Será considerado eleito o candidato que, entre os representantes, obtiver a maioria 
dos votos dos presentes. 

§ 3º Ocorrendo empate, é declarado Secretário o representante mais velho entre os 
candidatos.  

Art. 19º Os mandatos da Secretária e da Vice-Secretária são de dois (2) anos, permitida 
a recondução enquanto representantes na CPA. 

 

CAPÍTULO IV – DAS COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES 

Art. 20º - São atribuições da Comissão Própria de Avaliação – CPA – na FSLF: 

I- Apreciar: 

a)A missão e o plano de desenvolvimento institucional;  

b)A política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação e a extensão da FSL; 

c)A responsabilidade social da Instituição;  

d)A infraestrutura física, em especial a do ensino, pesquisa e biblioteca;  

e)A comunicação com a sociedade; 

f)A organização e gestão da Instituição;  

g)O planejamento e avaliação, especialmente os processos resultados e eficácia 
da auto-avaliação institucional; 

h)As políticas de atendimento ao estudante; 

i)As políticas de pessoal; 

j)Sustentabilidade financeira. 

II – Analisar as avaliações dos diferentes segmentos da FSLF no âmbito da sua 
competência. 
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III – Desenvolver estudos e análises, visando o fornecimento de subsídios para a 
fixação, aperfeiçoamento e modificação da política da avaliação Institucional da FSLF. 

IV – Propor projetos, programas e ações que proporcionem a melhoria do processo 
avaliativo institucional. 

V – Prestar informações solicitadas pelo INEP e elaborar relatórios. 

 

CAPÍTULO V – ADMINISTRAÇÃO, FUNCIONAMENTO E REUNIÕES. 

Art. 21º A administração da FSLF proporcionará os meios, as condições materiais e de 
recursos humanos para funcionamento da CPA, assim como toda a infraestrutura 
administrativa necessária para esse fim. 

§1° - A CPA poderá recorrer à administração da FSLF, mediante justificativa para obter 
consultoria de técnicos especializados da Instituição ou de outros órgãos públicos e/ou 
privados. 

Art. 22º - A Comissão Própria de Avaliação – CPA – reunir-se-á quinzenalmente, em 
sessão ordinária, ou em caráter extraordinário quando convocada pelo coordenador ou 
pela maioria dos seus membros. 

§1° - Será destituído da comissão o membro que faltar a 25% às reuniões ordinárias sem 
justificativa ou 4 vezes consecutivas. 

§2°- A reunião terá início com a presença da maioria simples de seus membros, nos 
primeiros quinze minutos do horário estabelecido para início, após com qualquer 
número de presentes. 

§3°- Na ausência do coordenador, assumirá a coordenação da reunião o Vice 
coordenador. 

Art. 23º - Todas as votações que se fizerem necessárias deverão acontecer nas reuniões, 
sendo consideradas válidas quando computados os votos da maioria simples dos 
membros da CPA. 

§1° - O processo de votação será em aberto e nominal. 

§2° - Em caso de empate, a matéria será submetida a uma nova apreciação, em reunião 
subsequente. 

Art. 24º - Serão lavradas atas de todas reuniões que, após aprovadas, poderão ser 
divulgadas ou consultadas por qualquer membro da CPA ou representante da sociedade 
civil organizada a qualquer tempo. 
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CAPÍTULO VI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 25º - Com a instituição da Comissão Própria de Avaliação – CPA – fica vedado o 
funcionamento de comissão, no âmbito da FSLF, com finalidades similares. 

Art. 26º - Os trabalhos da Comissão Própria de Avaliação- CPA – são considerados 
prioritários para seus membros sobre quaisquer outras atividades da Instituição,  exceto 
convocações por parte dos diretores. 

Art. 27º - A Comissão Própria de Avaliação – CPA – deverá manter a sociedade e 
comunidade acadêmica informada de suas principais atividades e resoluções. 

Art. 28º - O presente regimento poderá sofrer alterações e adaptações, desde que 
propostas oficialmente à CPA:  

I – Através de documento assinado por dois terços de seus membros; 

II – Através de solicitação do dirigente da FSLF. 

Parágrafo Único – Qualquer alteração do presente regimento deverá ser submetida e 
aprovada pelo plenário da CPA. 

Art. 31º - Os casos omissos ou dúvidas na aplicação do presente Regimento serão 
resolvidos através de discussões e votação da CPA. 

Art. 32º - O presente Regimento entra em vigor na data de sua aprovação pelo plenário 
da CPA, e sancionado pelo Diretor Superintendente, revogadas as disposições em 
contrário. 

Comissão Própria de Avaliação – Faculdade São Luís de França 

 

 

EIXO 02: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 

No ano de 2015, a CPA continuou participando e contribuindo de forma 

intensa para o cumprimento dos prazos e metas estabelecidos no PDI 2011-2015 bem 

acompanhou e participou da elaboração do PDI 2016-2020. Consideramos que o 

momento foi enriquecedor para todos aqueles que trabalharam juntos na elaboração e no 

acompanhamento de um projeto de tão grande importância para a Faculdade São Luís 

de França, no qual cada integrante deu o melhor de si, com suas opiniões, sugestões, 

críticas e oportunidades de melhoria. 
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1ª Dimensão - A missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional 

 

  

No ano de 2015, a CPA continuou participando e contribuindo de forma 

intensa para o cumprimento dos prazos e metas estabelecidos no PDI 2011-2015 bem 

acompanhou e participou da elaboração do PDI 2016-2020. Consideramos que o 

momento foi enriquecedor para todos aqueles que trabalharam juntos na elaboração e no 

acompanhamento de um projeto de tão grande importância para a Faculdade São Luís 

de França, no qual cada integrante deu o melhor de si, com suas opiniões, sugestões, 

críticas e oportunidades de melhoria. 

O novo PDI (2016-2020) foi produzido com bastante critério, a partir da 

realidade vivenciada dentro da instituição e contando com a participação de todos os 

segmentos da Instituição. Hoje, podemos afirmar que boa parte da comunidade entende 

e conhece o PDI da FSLF, o que torna claro o bom alinhamento entre a missão e o PDI. 

Nos últimos anos, o planejamento estratégico das ações da FSLF configurou-se por 

meio de um processo de planejamento contínuo, construído conjuntamente pelos 

segmentos da Instituição. 

 

Articulação entre PDI e PPI nas Políticas de Graduação 

 

Os resultados do Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição referente 

ao ano de 2013 (IGC-2013) e os resultados do Conceito Enade 2013 e do Conceito 

Preliminar de Curso referente ao ano de 2013 (CPC-2013) foram publicados na Portaria 

nº 599, de 17 de dezembro de 2014, assinada pelo presidente do Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – Inep. 

Este ano foi encerrado mais uma vez com um balanço positivo para a FSLF. 

A última divulgação em 2014 realizada pelo MEC referente ao IGC – Índice Geral de 

Cursos do ano de 2012, fixou a nota 4 para a IES, sendo que, no Brasil, apenas  uma 

fatia de 14,4% de todas as  instituições obtiveram nota 4, estes dados foram calculados 

de acordo com dados postados no site do Inep. Fonte:  <portal.inep.gov.br/índice-geral-

de-cursos>. 
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Tal resultado é fruto da permanente revisão de processos, de programas, recursos 

humanos, metodologias de ensino e critérios avaliativos, com a finalidade de 

aprimoramento da IES, rumo a um padrão de excelência educacional, que se configura 

na realização de sua missão e no alcance de sua visão. Dessa forma, cumprimos a 

missão de ver consolidados os cursos existentes para daí então, empreendermos com a 

criação de novos cursos. 

Como eventos institucionais, além das Semanas Acadêmicas, específicas de cada 

curso, existe a Mostra de Iniciação Científica que abrange a comunidade acadêmica 

interna e externa. Cada curso elabora seus planos de ação para estimular a extensão 

universitária, com a oferta de oficinas, cursos e palestras. Os alunos vivenciam 

atividades que possuem aderência à sua formação, sendo fundamentais para o próprio 

processo da graduação e da sua profissionalização.  

A Instituição também possui uma revista científica, a “Revista Concepções” que 

está na quarta edição. Percebemos, a cada edição, um crescimento qualitativo, resultado 

que atribuímos a um somatório de esforços de todos os envolvidos no processo. 

Portanto, a Revista Concepções torna-se, também, um portfólio para se conhecer um 

pouco do trabalho que é desenvolvido dentro de uma instituição que, tal qual um útero 

materno, concebe, gesta, acolhe, alimenta e entrega à sociedade uma vida repleta de 

possibilidades. 

É neste ambiente de busca pela excelência que as diretrizes da Política de 

Graduação começaram a ser discutidas na FSLF. O momento atual caracteriza-se por 

uma nova configuração no sentido do trabalho coletivo, o que favorece a integração e 

melhor conhecimento dos processos, assim como maior divulgação dos resultados. As 

políticas de graduação definidas geraram indicativos claros para as reformulações 

ocorridas na FSLF, assumindo importante papel interno e externo, além de constituir-se 

em um referencial significativo para a construção/concretização dos projetos 

pedagógicos dos cursos (PPC’s). Como não poderia deixar de ser, estas ideias de 

interação e construção conjunta nos processos/projetos também foram contempladas nas 

Políticas de Graduação, quando reafirmam que os PPC’s da FSLF devem ser 

permanentemente avaliados, buscando assim consubstanciar uma proposta de formação 

por meio de habilidades, competências e atitudes, através de práticas acadêmicas que 

levem o aluno a ser protagonista de seu processo de formação, na perspectiva da 

autonomia intelectual. Adicionalmente, o Projeto Pedagógico procura contemplar um 
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processo de ensino-aprendizagem construído coletivamente, de modo a incorporar desde 

situações cotidianas em sala de aula até as vivências socioculturais dos/as 

acadêmicos/as, dentro e fora dos muros da faculdade. 

Para que essas ideias se concretizem a Instituição vem executando um trabalho 

de forma articulada e participativa da gestão dos projetos pedagógicos, visando à 

promoção de ações para a contínua humanização nas relações pessoais e qualificação 

das práticas acadêmicas que integrem a formação técnica à humana e à ética. A mesma 

perspectiva tem orientado os cursos de graduação, ou seja, de estímulo ao 

desenvolvimento de projetos que tenham um caráter diferencial, que reflitam o 

compromisso com a formação docente, na direção de uma contribuição eficaz para a 

melhoria da educação e dos projetos na sociedade, promovendo oficinas pedagógicas, 

eventos culturais, cursos de extensão e capacitação, incubadora de empresas/projetos, 

programas de orientação, reforço escolar e apoio a escolas, empresas, estudantes e 

comunidade. 

A FSLF tem estimulado, de modo permanente, projetos e programas para a 

qualificação pedagógica do corpo docente, priorizando temas que envolvem o cotidiano 

da relação pedagógica. A capacitação pedagógica do corpo docente é uma das diretrizes 

da Política de Graduação, destacada no PDI pela oferta de formação continuada em 

nível de pós-graduação, a exemplo da Especialização em Docência Universitária, e da 

Formação de Professores em Nível Superior; assim como a utilização da Revista 

Concepções e da Mostra de Iniciação Científica, para socializar as discussões, 

experiências didático-pedagógicas e as perspectivas de crescimento/aprimoramento 

institucional. 

As Diretrizes da Política de Graduação e Plano de Desenvolvimento 

Institucional evidenciam o quanto a FSLF tem buscado articular essas ideias e colocá-

las em prática, como estratégia para qualificar permanentemente a graduação. 

 

Aderência do PDI com a realidade Institucional 

 

A Apresentação do PDI retrata bem a dinâmica instituída internamente para a 

sua construção, fruto de intenso trabalho coletivo, que contou com a participação dos 

diversos segmentos da FSLF, refletindo os anseios, planos e projetos da administração 
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superior e da comunidade acadêmica, em busca da qualificação permanente da 

Instituição, tendo em vista a realidade vivida por esta e almejada pelos que a compõem. 

 

Utilização do PDI como referência para projetos e programas 

 

A construção do PDI durou cerca de um ano de trabalho e teve como ponto de 

partida a história e caracterização de cada setor da Instituição, para então, a partir do seu 

estágio atual de desempenho, pensar estratégias de concretização da sua missão e da sua 

visão estratégica para o período 2016-2020, objetivando consolidar progressivamente 

sua posição de referência na construção do processo de aprendizagem em nível superior, 

na sociedade sergipana. Tal diagnóstico buscou apontar pontos fortes e fracos, bem 

como oportunidades e ameaças ao desenvolvimento da instituição. 

Na apresentação do PDI destaca-se a importância da participação e 

envolvimento de todos os setores institucionais, acadêmicos e administrativos, de modo 

que o plano “refletisse” o compromisso de todos os níveis da organização. 

Tais considerações reforçam, ainda, a necessidade de uma revisão periódica, a 

fim de que o documento possa traduzir a realidade que vivenciamos institucionalmente, 

o que exige o envolvimento permanente da comunidade, no sentido de superar os 

complexos desafios que se colocam para a educação superior na contemporaneidade. 

 

Articulação entre o PDI e a autoavaliação 

 

Desde 2004, a CPA vem desenvolvendo um trabalho de avaliação dos processos, 

visando à sua interação com as propostas do PDI. Tal trabalho tem sido realizado de 

forma clara e transparente, com divulgação presencial junto aos diferentes setores 

institucionais e também através de recursos midiáticos, contando sempre com a 

participação da comunidade. 

A IES utiliza os resultados obtidos na autoavaliação como subsídio para revisão 

permanente do PDI, isto fica comprovado nas reuniões realizadas para análise do 

cumprimento do PDI anterior e construção do PDI seguinte, quando são propostas 

ações/estratégias com base nas informações detectadas durante a realização da 

autoavaliação. 
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Articulação entre o PDI e as Avaliações Externas 

 

As contribuições das avaliações externas e dos critérios que as fundamentam, 

realizadas pelo MEC nos três Cursos de Graduação foram objeto de cuidadosa análise 

quando da elaboração do PDI, dos Projetos da Instituição e dos processos avaliativos 

que fizeram parte do PAI – Programa de Avaliação Institucional, que tem incorporado 

indicadores e metas, a partir destas contribuições. 

 

Articulação entre o PDI e o PPI, nas Políticas de Pesquisa e Extensão. 

 

Na FSLF, tanto o PDI como o PPI, convergem em seus objetivos fundamentais 

de formação e oferecimento do ensino superior em suas diferentes instâncias. Ambos os 

documentos, demonstram o compromisso e o engajamento da FSLF em legitimar a 

tríade ensino, pesquisa e extensão. 

Nesse sentido, a Instituição vem desenvolvendo mecanismos para incentivar seu 

corpo docente e discente ao envolvimento com projetos de pesquisa e propõe, em seu 

PDI e PPI, os seguintes objetivos: 

� Incentivar a adoção das linhas de pesquisa e áreas temáticas para o 

desenvolvimento de programas de iniciação científica; 

� Cuidar para que o trabalho de iniciação à pesquisa que seja 

intencionalmente acompanhado pelos docentes e se dê de maneira 

interativa; 

� Zelar pelo acompanhamento contínuo dos alunos envolvidos em projetos 

de iniciação à pesquisa, explicitando e fundamentando cada uma de suas 

etapas; 

� Acompanhar os trabalhos dos grupos de pesquisa, avaliar a 

aprendizagem, proporcionar autoavaliação e divulgar resultados em 

jornadas e congressos; 

� Incentivar a realização de estágios supervisionados, os quais são 

assumidos pela FSLF como atos educativos; 

� Organizar grupos temáticos multidisciplinares relacionados a problemas 

sociais, econômicos e culturais, tais como: meio ambiente e 

sustentabilidade, promoção à vida e à saúde, desenvolvimento da cultura 
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e preservação do patrimônio cultural, transferências de tecnologias para o 

atendimento de demandas sociais, direitos humanos e relações étnicos 

raciais; 

� Consolidar a implantação de Projetos de Iniciação Científica, atrelados às 

linhas de pesquisa da Instituição; 

� Incentivar a elaboração dos Trabalhos de Conclusão de Curso em novas e 

inusitadas linhas de pesquisa.  

� Fomentar a produção e a divulgação científica do corpo docente e 

discente; 

� Desenvolver e consolidar o incentivo às atividades de extensão, de 

cultura, de desporto e de atendimento estudantil, integrados ao ensino e à 

pesquisa; 

� Aprimorar os serviços de atendimento prestados à comunidade;  

� Ampliar o atendimento psicopedagógico para o corpo docente, discente e 

técnico-administrativo da FSLF. 

 

Articulação entre o PDI e o PPI, nas Políticas de Gestão Acadêmica. 

 

Esta comissão entende que, tanto o PDI como o PPI institucional estão alinhados 

com a gestão acadêmica da Instituição, uma vez que implanta, desde sua concepção, 

Conselhos Deliberativos e Consultivos como o CONSUP e CONSEPEX, além de 

Colegiados de cursos, NDE e CPA. Esses mecanismos promovem um processo tácito de 

articulação entre o PDI, o PPI e as Políticas de Gestão Acadêmica, consubstanciando a 

partir das diretrizes institucionais de gestão e atribuição de responsabilidades. 

 

 

3ª Dimensão - A Responsabilidade Social da Instituição. 

 

Passados 17 anos de existência, a FSLF ainda continua se preocupando em 

responder aos desafios da sociedade, orientada pela busca da competência e de fazer 

com que toda comunidade acadêmica e administrativa saibam da importância do existir 

pensando no próximo, propagando a preocupação com a responsabilidade social e 
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ambiental. Para tanto, os valores de solidariedade, compromisso social, 

responsabilidade com o meio ambiente, participação e corresponsabilidade, respeito ao 

pluralismo e à diversidade, assim como a proatividade estão perfeitamente inseridos na 

sua missão de formação integral da pessoa humana e contribuição para a construção de 

uma sociedade justa e solidária. 

A dimensão Responsabilidade Social, tendo como pressupostos a missão e os 

valores citados, tem-se constituído, numa ampla área de avaliação pela Comissão. Os 

relatórios examinados apontaram inúmeros avanços divididos em quatro grandes áreas: 

Bolsas Institucionais, Projetos ligados aos órgãos complementares, Programas de 

extensão e Ações desenvolvidas entre os cursos da FSLF. 

Alguns programas desenvolvidos pela FSLF que formaliza a responsabilidade 

social existente na IES. 

Ao longo da sua trajetória, a Faculdade São Luís de França (FSLF) vem 

beneficiando grande parte dos seus colaboradores com bolsas de estudos para 

graduação e pós-graduação, com o Programa Incentivando a Crescer, contribuindo 

assim, para o desenvolvimento profissional e intelectual dos seus membros, em 

consonância com seu ideário de responsabilidade social. 

Atualmente, verifica-se que mais da metade dos colaboradores que integram a 

FSLF estagiaram e formaram-se na instituição, e, foram beneficiados com bolsas de 

estudos de 100%, tanto para graduação quanto para pós-graduação.  

A finalidade da Inclusão Digital é permitir a um maior número de 

colaboradores, o acesso ao mundo digital. Para isso, a FSLF oferece treinamento na área 

de informática para os colaboradores que possuem dificuldade em manejar e utilizar as 

ferramentas do computador. 

O Projeto Cine Tarde São Luís tem por objetivo possibilitar aos colaboradores 

da instituição, momentos de relaxamento, descontração, socialização e integração, 

através de sessões de filmes, durante as tardes, estimulando a qualidade de vida no 

trabalho. 

O Projeto Desenvolva-se idealizado pela Faculdade São Luís de França é um 

programa de treinamento que reúne cursos que visam propiciar o desenvolvimento 

profissional e intelectual dos seus colaboradores. 
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Entre os cursos ofertados estão: Postura e atendimento ao cliente, Gente que 

vende, Liderança, Trabalhando em equipe e Comprometimento. 

O Café Cultural Nordestino é um evento da FSLF promovido pelo Prof. Marcos 

Vinícius Melo dos Anjos e alunos da FSLF, como forma de resgatar e valorizar as 

manifestações culturais locais, como literatura, música, dança e culinária, por meio de 

uma grande confraternização com a participação de alunos, professores, comunidade e 

artistas sergipanos.  

O Seminário de Experiências Educacionais com surdos no Nordeste e 

mercado de trabalho é realizado a partir de uma parceria entre a Faculdade São Luís de 

França (FSLF) e o IPAESE (Instituto Pedagógico de Apoio a Educação do Surdo de 

Sergipe), visando transmitir à comunidade acadêmica as experiências educacionais de 

pessoas com deficiência auditiva, bem como a inserção dessas no mercado de trabalho, 

através de relatos de surdos oriundos do estado de Sergipe e outros estados do Nordeste.  

O seminário constituiu um marco para a faculdade, pois possibilitou a interação 

e a troca de experiências, entre pessoas com deficiência auditiva, e, acadêmicos, 

professores e colaboradores da FSLF, favorecendo a difusão de práticas inclusivas e o 

respeito à diversidade.  

O Tributo a Zumbi é um evento realizado no dia 20 de novembro, Dia Nacional 

da Consciência Negra, para refletir sobre a inserção do negro na sociedade, e sua 

importância para a formação da cultura brasileira, através da realização de palestras e 

apresentações artísticas e culturais. O evento tem como objetivo evidenciar a luta do 

negro, no decorrer da história, para alcançar um lugar de destaque no âmbito social, 

sendo uma importante iniciativa na luta contra o preconceito e a discriminação racial 

existente na vida em sociedade. 

O Administrando Sorrisos e Curtindo Saúde é um projeto inicialmente 

elaborado pelos acadêmicos do curso de Administração orientados por um docente e 

abraçado pela instituição cujo objetivo era colocar em prática a teoria estudada na 

disciplina de Filosofia, Ética e Responsabilidade Social e agora tornou-se um projeto 

institucional de cunho social. 
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Relações da IES com o setor público e o setor privado 

 

A formalização das relações da FSLF com o setor público, o setor privado, e 

com o mercado de trabalho se faz através de termos de acordo específicos: convênios ou 

contratos.  

 

Bolsas Institucionais para Alunos 

 

A FSLF oferece diferentes modalidades de bolsas com o objetivo de incentivar e 

promover a participação dos alunos em projetos de natureza científica, cultural e de 

inclusão, através de participação nas práticas educacionais, propiciando o 

desenvolvimento pessoal do aluno e maior qualificação na sua formação pessoal e 

profissional, do Projeto Monitoria, da Bolsa Estímulo à participação em diversos 

projetos da Instituição, do Programa de bolsas para alunos com baixa renda, desconto 

empresarial, FIES, e do PROUNI. 

 

RELAÇÃO DO QUANTITATIVO DE 

BOLSAS FSLF 2015-2 

 

                CURSOS 

 

BOLSAS 

 

ADMINISTRAÇÃO 

 

PEDAGOGIA 

 

LETRAS 

Bolsa Empresa 05 05 01 

Bolsa Escola 21 38 11 

Prouni  100% 18 24 15 

Prouni  50% 25 35 19 

FIES  100% 27 30 08 

FIES  80% 00 00 00 

FIES  75% 05 00 00 

FIES  60% 01 00 00 

FIES  50% 05 05 00 

TOTAL GERAL 107 137 54 

Fonte: Secretaria/FSLF 
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RELAÇÃO ENTRE Nº DE MATRÍCULAS E  

BOLSAS POR CURSO FSLF 2015-2 

 
 

CURSO 

TOTAL DE 

ALUNOS 

MATRICULADOS 

POR CURSO EM 

2015-2 

TOTAL DE BOLSAS 

EM 2015-2 
VALORES 

PERCENTUAIS 

   

ADMINISTRAÇÃO 185 107 57,83% 
PEDAGOGIA 280 37 13,21% 
LETRAS 86 54 62,79% 
TOTAL 551 198  

      Fonte: Centro de Processamento de Dados/FSLF 

 

Programas de Extensão – Responsabilidade Social, Ambiental e Cultural 

 

A FSLF promove programas e eventos de inclusão e desenvolvimento social de 

natureza interdisciplinar junto à comunidade local, que tem contribuído para a formação 

de alunos compromissados com a transformação social, ambiental e cultural. 

 

Social 

Os eventos ocorridos na IES em 2015 proporcionaram como pontos positivos, 

entre outros: a busca da integração entre ensino, pesquisa e extensão, o contato e 

experiência dos alunos com realidades sociais e culturais diversificadas, o intercâmbio 

acadêmico com outras instituições de ensino, o desenvolvimento e aplicação de novas 

metodologias que contribuem com o desenvolvimento local-regional e a ampliação de 

relações e parcerias com instituições e poder público. Neste ano foi criado o Projeto 

Administrando Sorrisos e Curtindo Saúde, cujos objetivos já foram descritos 

anteriormente. 

Abaixo alguns exemplos de eventos desta natureza: 

• Aprender a Aprender (projeto desenvolvido junto à comunidade carente 

do Coqueiral com o objetivo de inclusão tecnológica e cidadã) 

• Centro de Apoio Psicopedagógico – CAP (serviço gratuito a 

acadêmicos, professores, funcionários e comunidade em geral) 
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• Cursos gratuitos de pós-graduação lato sensu “Formação de Professores 

em Nível Superior: Novos Cenários, Múltiplas Linguagens” 

• Orientação Vocacional nas escolas públicas 

• INNOVARE – Incubadora de Ideias 

• Parceria com o Instituto Beneficente Emanuel – IBEM (projeto que visa 

empreendimentos de auto sustentabilidade, geração de emprego e renda, 

bem como respeito ao meio ambiente) 

• Projeto Carpe Diem  

• Projeto Batismo Digital 

• Oficinas Pedagógicas para Formação de Professores 

 

 

 

 

Ambiental 

 A Faculdade São Luís de França, por meio do Núcleo de Responsabilidade 

Social e Ambiental, desenvolve vários projetos no âmbito social e ambiental. Alguns 

dos projetos/ações na área ambiental são: 

• SEPARE 

• Plante seu futuro 

• Destino certo para o Óleo de Cozinha na preservação do Meio Ambiente 

(em desenvolvimento) 

• Mostra de Coleta Seletiva – METAIS 

• Projeto Reciclar 

• Projeto IBEM – fabricação de vassouras ecológicas 

 

Cultural 
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O compromisso com a disseminação da cultura local na FSLF se evidencia 

através da promoção de eventos/projetos/ações de caráter artístico-cultural, como:  

• Café Cultural Nordestino 

• NARÉ – Núcleo de Africanidades e Relações Etnicorraciais 

• Forró da Cintro-Nela 

• Café Gerencial 

• SARAU Literário 

• Café com Prosa: Políticas de Ações Afirmativas em Questão 

• Oficina de Dança Folclórica 

• Cidade de Laranjeiras, um berço cultural: oportunidade de aprendizagem 

• Oficinas de Arte Educação da Faculdade São Luís de França 

• Novembro Negro e Seminário de Educação das Relações Étnico-Raciais 

• Tributo a Zumbi 

• Batismo de Capoeira 

 

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 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 
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Projetos Sociais 

 

Desde a sua fundação, a  FSLF é parceira e participa de projetos com: 

• IBEM – Instituto Beneficente Emanuel (projeto que visa 

empreendimentos de autossustentabilidade, geração de emprego e renda, 

bem como respeito ao meio ambiente; Percentual de bolsas de estudo 

concedidas a acadêmicos que desenvolvem projetos de extensão e 

atividades diversas na Instituição) 

• GACC – Parceria com o Grupo de Apoio à Criança com Câncer (projeto 

que visa sensibilizar os alunos à participação de práticas educacionais 

que visam ajudar com alimentos e materiais de limpeza e brinquedos)  

• Almir do Picolé (projeto que visa arrecadar materiais de limpeza pessoal 

para doação à creche Almir do Picolé) 

• TV Atalaia – Dia de fazer a Diferença (projeto que visa arrecadação de 

alimentos para ajudar na campanha da TV Record junto a TV Atalaia) 

• SAMI – Doação de donativos e materiais de Higiene Pessoal 

Além dos projetos institucionais citados acima, há também projetos 

desenvolvidos pelos próprios discentes, que são acompanhados por cada docente 

responsável pela disciplina que favorecem e sensibilizam a prática de responsabilidade 

social e ambiental. 

 

EIXO 03: POLÍTICAS ACADÊMICAS 

 

 

2ª Dimensão - A política para o ensino, a pesquisa, e a extensão  

 

 

A FSLF é referência na sociedade no que diz respeito à formação de 

profissionais qualificados para um mercado cada vez mais exigente. Tem buscado 
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formar talentos humanos altamente capacitados não só em relação às questões de ordem 

científica como também humanística. Por esse motivo, tem sido capaz de subsidiar às 

empresas e indústrias que selecionam seus alunos como estagiários e seus egressos 

como profissionais, a presença de profissionais altamente qualificados e integrados à 

comunidade. É notória a promoção de estagiários à contratados, enfatizamos que alguns 

deles ocupam hoje cargos de chefia e gerência em grandes escolas, empresas e bancos 

nacionais, bem como a ocupação de vagas oriundas de concursos públicos, a exemplo 

do último para professor do Estado de Sergipe. 

A FSLF vem cumprindo um importante papel, e prima pelo acompanhamento 

das inovações, sejam elas políticas, sociais ou tecnológicas, para assim manter-se 

articulada ao seu propósito maior: oferecer ensino superior de qualidade, dentro de um 

padrão de excelência educacional. 

 

 

 

 

Políticas Gerais de Ensino 

Pressupõe-se que cabe à educação preparar o indivíduo para compreender a si 

mesmo e ao outro, através de um melhor conhecimento do mundo e das relações que se 

estabelecem entre os homens e entre estes e o meio ambiente físico e social.  

A Faculdade São Luís de França entende também que cabe à educação preparar 

os indivíduos para compreender os impactos das novas tecnologias na cultura, através 

da concepção de sociedade como um processo complexo, uma construção contínua, 

onde valores e paradigmas estão sendo permanentemente questionados.  

Entende ainda que a sociedade “globalizada” é composta por pessoas 

“diferentes”, cujas características possuem enorme importância para a Instituição na 

superação do “déficit de conhecimentos” e no enriquecimento do diálogo entre povos e 

culturas. Então, será a partir da compreensão das diferenças individuais, da aceitação 

dos opostos, da tolerância com os adversos, que se construirá a sociedade "globalizada", 

pluralista e fraterna.  

A FSLF contribui para a resolução de certos problemas que se põem à sociedade 

através da formação intelectual e política, consubstanciada na atuação profissional de 
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seus egressos. No âmbito social, provoca e participa de debates sobre as grandes 

questões éticas e científicas com as quais a sociedade se defronta.  

Para garantir seus objetivos, a FSLF cumpre o que preconiza os pilares da 

educação e se desenvolve em torno de quatro aprendizagens fundamentais de acordo 

com Jacques Delors (DELORS, Jacques et al. Educação: um tesouro a descobrir. São 

Paulo: Cortez/UNESCO, 2000): 

� Aprender a conhecer - caracterizado pela busca do domínio dos instrumentos do 

conhecimento com a finalidade precípua de descobrir, compreender, fazer 

ciência;  

� Aprender a fazer - entendendo-se que, embora indissociável do “aprender a 

conhecer”, o “aprender a fazer” refere-se diretamente à formação profissional, 

na medida eu que se trata de orientar o acadêmico a pôr em prática os seus 

conhecimentos, adaptando a educação à configuração do trabalho na sociedade 

atual;  

� Aprender a viver juntos - constituindo-se num grande desafio para a Educação, 

tendo em vista que trata de ajudar os alunos no processo de aprendizagem para a 

participação, a cooperação e, sobretudo, para a busca coletiva de soluções para 

os problemas contemporâneos;  

� Aprender a ser - integrando as três aprendizagens anteriores e caracterizando-se 

pela elaboração de pensamentos autônomos e críticos que contribuam na 

formulação própria de juízos de valor, formando assim um cidadão e 

profissional decidido e preparado para agir nas diferentes circunstâncias da vida.  

Para concretizar sua política de formação, a instituição busca promover um 

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 acadêmicos que busca gradativamente:  

� 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;  
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� a interação recíproca com a sociedade - caracterizada pela educação e 

desenvolvimento econômico-social sustentáveis, reafirmando o seu 

compromisso como potencial formadora humana e profissional;  

� a construção permanente da qualidade de ensino - entendida e incorporada como 

processual e cotidiana da graduação e da pós-graduação.  

� a integração entre ensino, iniciação científica e extensão - buscando a construção 

de um processo educacional fundado na (re)elaboração de conhecimentos, 

objetivando a apreensão e intervenção na realidade enquanto uma totalidade 

dinâmica e contraditória;  

� a extensão voltada para seus aspectos fundamentais - tornar a coletividade 

beneficiária direta e imediata das conquistas do ensino e da iniciação científica, 

socializando o saber universitário e a coleta do saber não-científico elaborado 

pela comunidade para, estruturando-o em bases científicas, restituí-lo a sua 

origem;  

� o desenvolvimento curricular - contextualizado e circunstanciado, expressão da 

concepção de conhecimento entendido como atividade humana e 

processualmente construído na produção da vida material;  

� a busca permanente da unidade teoria e prática - o que exige a incorporação de 

professores e alunos em atividades de iniciação científica;  

� a adoção de aspectos metodológicos - fundados nos pressupostos da 

metodologia dialética que concebe a sociedade e a educação como dinâmicas, 

contraditórias e partícipes da construção das relações infra e superestruturais.  

Pelo fato da Faculdade São Luís de França constituir-se num locus de produção 

de conhecimento, vê-se conclamada a definir novas abordagens resultantes da 

investigação científica, na busca da excelência do padrão de qualidade no ensino, na 

iniciação científica e na extensão, com o propósito de atingir a formação profissional 

mais adequada de seus acadêmicos para o mercado de trabalho e para o exercício 

democrático-participante de cidadania.  

Para articular a complexidade deste universo de ação coletiva e social, seu 

projeto formativo propõe-se a:  

� estabelecer uma política de indissociabilidade entre ensino-pesquisa-extensão, 

considerando que a investigação, a transmissão, a aplicação e a transferência do 

conhecimento ocorrem permanentemente, em uma articulação essencial, uma 
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vez que o ensino envolve a perspectiva da produção e da inovação do 

conhecimento;  

� considerar que a função institucional da investigação filosófica, científica, 

artística e literária apresenta-se configurada como um processo de produção de 

novos conhecimentos, em torno de objetos definidos e respondendo a uma 

problematização específica, segundo uma metodologia precisa da qualidade do 

ensino e da formação profissional, fomentando e reforçando a inovação, a 

interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade nos programas acadêmicos.  

Estes procedimentos deverão ocorrer objetivando o fortalecimento do processo 

de formação dos acadêmicos, de inúmeros profissionais do magistério e de outras áreas 

do mercado de trabalho, em conformidade com a política de ensino de graduação e pós-

graduação. 

 

 

Ensino de Graduação  

 

A ação pedagógica dentro do processo formal de educação tem dimensões que 

ultrapassam o espaço da sala de aula. Nesta ação, estão presentes múltiplas relações, 

justificando-a, orientando-a e objetivando-a. Assim, ela deve ser analisada e entendida 

na sua estreita vinculação com o objetivo de desenvolvimento e formação integral do 

aluno, enquanto indivíduo e sujeito social, e em relação às dimensões das diferentes 

áreas do conhecimento que a constituem.  

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 têm na realidade escolar, e, por conseguinte, 

no cumprimento, pela educação formal, de seu papel social de capitalizar 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.  
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Nesta perspectiva, 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.  

Os planos de cursos são analisados periodicamente, nas reuniões chamadas de 

planejamento, onde professores comuns de determinado período planejam atividades 

interdisciplinares e verificam a sintonia de uma disciplina com outra. Portanto, as 

diretrizes curriculares estão sempre em discussão, para que estejam em diálogo 

constante e contínuo com a matriz curricular, os conteúdos ministrados nas respectivas 

disciplinas, as metodologias de trabalho e os critérios de avaliação. 

Os currículos e programas de estudos de cada curso respondem ao perfil 

profissiográfico do egresso, que agrega funções de grande importância tais como: atuar 

com espírito de liderança, compreensão, humanidade, maturidade emocional, lidar com 

coerência e postura ética com as pessoas, realizar novas conquistas e responder a novos 

desafios com eficiência, eficácia e efetividade. Assim, objetiva-se uma formação que 

combine e equilibre o desenvolvimento técnico e humanístico, e que promova a visão 

integral do ser humano. Trata-se, portanto, de uma formação voltada para a 

compreensão das mudanças de paradigmas por que passa a sociedade e o mundo atual, e 

do estímulo à visão global e à visão de futuro que relacione características profissionais 

baseadas nos seguintes princípios: Ética; Comprometimento; Competência; Gestão por 

resultados e objetivos; Liderança; Generalidade com especialização; Empregabilidade; 

Empreendedorismo.  
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Existe na instituição um grupo de trabalho (GT) pois até o momento não nos foi 

permitido formalizar grupos de pesquisa pelo CNPq, uma vez que a IES não possui 

programa de Pós-Graduação Stricto Sensu, conforme estabelece a legislação em vigor. 

O grupo em funcionamento atua com foco na Sociolinguística; Estudos dos Léxicos e 

Linguística Histórica. A IES auxilia na formação de novos pesquisadores através do GT 

e através de bolsas de monitoria e dos eventos que promove, bem como na promoção 

das revistas científicas que patrocina.  

A criação do NUPEX  (Núcleo de Pesquisa e Extensão), em 2007, inicia um 

importante período de construção de conhecimentos científicos, marcado pela 

instituição de um projeto de trabalho de base holística, participativo e integrador, 

voltado a oportunizar a produção de conhecimentos e a sistematização, o registro e a 

socialização de fazeres pedagógicos. 

A constituição do NUPEX teve como primeira meta avançar em direção aos 

novos parâmetros estabelecidos nos documentos oficiais orientadores das novas 

metodologias e processos ligados à pesquisa e à extensão universitária. Enquanto núcleo 

produtor de saberes e práticas especializadas, o NUPEX se destina a atender as 

demandas sociais da sociedade contemporânea e deve ser reconhecido como um espaço 

articulador das experiências docentes desenvolvidas de forma interdisciplinar, com a 

participação de educadores, preparados para orientar pesquisas e práticas pedagógicas 

voltadas à geração de novos e significativos conhecimentos. Nossa prática visa, assim, 

contribuir para o desenvolvimento social e para a consolidação do nosso espaço 

acadêmico, de modo a potencializar o ensino, articulando-o à pesquisa e à extensão. 

No sentido de socializar as produções científicas do NUPEX, foi criada Revista 

Concepções, veículo democrático destinado à publicação de artigos, resenhas, relatos de 

experiências, ensaios, e demais produções de cunho científico-cultural por parte da 

comunidade acadêmica em geral. É também da responsabilidade do NUPEX , a 

organização do caderno eletrônico “Prometheus”, no qual é publicada uma seleção 

contendo os melhores TCCs, previamente escolhidos por uma comissão de professores 

dos três cursos. O caderno eletrônico pode ser acessado por meio do endereço 

www.fslf.com.br. No que se refere à divulgação científica, o NUPEX dispõe ainda da 

revista eletrônica Jornada, realizada em parceria com o curso de Letras da FSLF e com 

o programa de pós-graduação da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS). A 

revista pode ser acessada através do endereço eletrônico: 



RELATÓRIO DE AUTOAVARELATÓRIO DE AUTOAVARELATÓRIO DE AUTOAVARELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO DA FACULDADE LIAÇÃO DA FACULDADE LIAÇÃO DA FACULDADE LIAÇÃO DA FACULDADE SÃO LUÍS DE FRANÇASÃO LUÍS DE FRANÇASÃO LUÍS DE FRANÇASÃO LUÍS DE FRANÇA 

 

 39 

<http://jornadaonline.blogspot.com>. Além disso, todos os anos o NUPEX, em parceria 

com as coordenações de curso da FSLF, produz a Mostra de Iniciação Científica, 

cujos Anais também estão disponíveis no site da instituição, e que anualmente, articula-

se com os eventos das chamadas “Semanas Pedagógicas” dos cursos de Administração, 

Pedagogia e Letras. 

A FSLF dispõe de atividades de monitoria que é exercido por acadêmico dos 

cursos de graduação da FSLF, observando as normas gerais contidas na Lei 9.394/96, 

bem como as Normas Internas da Monitoria e tem por objetivo:  

- oportunizar ao acadêmico o desenvolvimento de atividades de ensino 

superior;  

- proporcionar ao acadêmico a oportunidade de analisar e desenvolver 

alternativas pedagógicas, como coadjuvante;  

- estabelecer espaço ao acadêmico para aperfeiçoar conhecimentos no 

âmbito da disciplina de seu interesse.  

A monitoria é exercida pelo acadêmico que esteja regularmente matriculado 

entre o 3º e os períodos restantes dos cursos de graduação, devendo o candidato à 

monitoria ter média geral ponderada mínima de 7,0 (sete), obedecendo-se as condições 

previstas em edital de seleção, como também estar em dia com suas obrigações 

contratuais e disciplinares, dispondo ainda de tempo compatível com as funções de 

monitoria, quais sejam:  

- auxiliar os professores em tarefas didáticas, em projetos de pesquisa 

científica e de extensão compatíveis com seu grau de conhecimento, podendo o monitor 

atuar ainda na preparação de aulas e trabalhos escolares; 

- dar suporte didático a acadêmicos que estejam apresentando baixo 

rendimento na disciplina em que o monitor atua.  

Serão observadas algumas exigências para o exercício da monitoria:  

- o monitor deverá revelar o espírito cooperativo junto aos professores e 

acadêmicos em atividade de ensino, pesquisa e extensão;  

- não poderão inscrever-se os acadêmicos cujos históricos escolares 

registrem reprovação ou punição nos quatro períodos letivos imediatamente anteriores;  
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- não pode haver coincidência coordenadora nos horários de monitoria com 

os das disciplinas regulares em que esteja matriculado;  

O exercício da monitoria é precedido de processo de seleção conforme Ato que 

regulamenta tal atividade e o monitor receberá uma bolsa fixada pela FSLF, que poderá 

ser prorrogada ou suspensa mediante solicitação do coordenador responsável, com base 

no parecer circunstanciado do professor da disciplina monitorada e com aprovação do 

Colegiado do curso em questão. A monitoria não será renovada caso o acadêmico tenha 

sido reprovado em qualquer disciplina durante o período considerado, tenha obtido 

frequência inferior a 80% do período ou sofra punição disciplinar. 

E por fim suas funções serão exercidas, exclusivamente, no âmbito da FSLF, não 

acarretando vínculo empregatício com a Instituição na forma da legislação sobre o 

estágio acadêmico. 

Importante salientar ainda, que os professores possuem ampla intimidade com a 

pesquisa, o se que reflete na relação dos/as alunos/as com a produção de conhecimentos 

em sala de aula e fora dela. Prova disso é o percentual de professores vinculados a 

grupos de pesquisa formalizados pelo CNPq. Do total dos 25 (vinte e cinco) 

professores, 13(treze) estão cadastrados em grupos de pesquisa, totalizando 52% do 

corpo docente e dentre eles 05(cinco) são participantes em redes de colaboração. 

A instituição possui veículos de divulgação da produção intelectual, artística e 

cultural dos corpos docentes e técnico-administrativo, como boletins, site, ANAIS, 

revista digital e a revista Concepções, com tiragem anual. Promove também fóruns que 

permitem a divulgação da pesquisa científica, a exemplo da Mostra de Iniciação 

Científica, que acontece anualmente.  

Há política de auxílio aos da instituição em relação à apresentação de trabalhos 

científicos em eventos nacionais e internacionais tanto para seu corpo discente como 

para os docentes.  

 Dentre outras formas de incentivo, há a concessão de auxílio financeiro, em que 

o interessado apresenta uma solicitação formal e recebe uma ajuda de custo para 

participar do evento, que tenha aderência com a sua área de atuação profissional, a 

exemplo do Congresso Luso Brasileiro de História da Educação, do Congresso 

Brasileiro de História da Educação, do EPENN – Encontro de Pesquisa Educacional de 

Norte e Nordeste, EDUCON – Colóquio Internacional de Educação e 
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Contemporaneidade, SEMPESq – Semana de Pesquisa da UNIT, Congresso 

Internacional ABRAPUI, Studia Philologica dentre outros.  Além disso a instituição 

também apoia e patrocina a publicações de livros escritos por alunos e professores. 

O Evento Ciclo de leitura comentada além de ter sido transformado em livro 

recebeu recentemente confirmação de patrocínio pela CAPES. 

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.  

O registro da produção e do desenvolvimento das atividades dos pesquisadores 

da instituição é consubstanciado 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 é alimentada no PCD – Plano de Carreira Docente 

em vigor na IES, desde 2010. 

A Diretora Geral é responsável pela relação interinstitucional, através dos 

convênios firmados e das visitas realizadas para ampliar a participação da instituição na 

sociedade e no mercado. Os convênios se propõem a serem parcerias constantes, a 

exemplo de uma parceria com o SEBRAE local iniciada em 2006, para inserção da 

disciplina Empreendedorismo no currículo do Ensino Médio da rede pública de ensino 

no Estado de Sergipe. Nesse sentido, a Faculdade São Luís de França forneceu a 

capacitação, em nível de Especialização, dos professores do Estado que iriam ministrar 

a disciplina Empreendedorismo. A discussão partiu da mudança global na relação de 

trabalho e emprego, mostrando ser fundamental que a escola tenha a responsabilidade 

formal de produzir outra espécie de conhecimento, o qual possa dotar o jovem que 

conclui o Ensino Médio de ferramentas que o impulsionem a empreender ideias e 

concretizar ideais. Em nível de resultado, constatou-se a construção da autonomia desse 

jovem para que fosse possível transformar o comportamento dele na realização de 

mudanças significativas na sua forma de viver e pensar e de intervir no mercado de 

trabalho. 

A FSLF oferece bolsa integral, tanto em nível de graduação quanto de pós-

graduação, para que o IBEM – Instituto Beneficente Emmanuel, localizado no Bairro 

Santa Maria, capacite seu quadro funcional, principalmente docente, visto que a 



RELATÓRIO DE AUTOAVARELATÓRIO DE AUTOAVARELATÓRIO DE AUTOAVARELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO DA FACULDADE LIAÇÃO DA FACULDADE LIAÇÃO DA FACULDADE LIAÇÃO DA FACULDADE SÃO LUÍS DE FRANÇASÃO LUÍS DE FRANÇASÃO LUÍS DE FRANÇASÃO LUÍS DE FRANÇA 

 

 42 

instituição oferece educação infantil gratuito para a comunidade carente onde está 

inserida.  

 

Ensino de Pós-Graduação Política de Lato Sensu  

 

A Faculdade São Luís de França continua cada vez mais solidificando seus 

cursos de pós-graduação, além das especializações em: Gestão da Criatividade, Gestão 

Empresarial, Gestão Ambiental e Recursos Hídricos, Recursos Humanos, Didática e 

Metodologia do Ensino Superior, Gestão Escolar, Psicopedagogia Clínico-Institucional, 

Arte-Educação, Metodologia do Ensino de Matemática, Ensino de História e Novas 

Abordagens, Língua Portuguesa e Literatura, Pedagogia Waldorf, Gestão da Política e 

da Assistência Social, Educação Especial com ênfase em  LIBRAS, Comunicação 

Educacional, Linguagem e Ensino da Língua Portuguesa, Educação Física Escolar e 

Gestão Pública, dentre outras, no ano de 2012 implantou novos projetos tais como: 

Logística e Operações, Metodologia da língua Inglesa, Gestão de Projetos, Educação 

Infantil, Ensino para as Igualdades nas Relações Étnicos-Raciais, Tradução, Cultura e 

Ensino da Língua Espanhola, Língua Portuguesa e Diversidade Linguística e Literatura 

Infantil e Juvenil. 

Os cursos de pós-graduação já são solidificados na Instituição, a qual já 

desenvolve programas na área de Gestão: Gestão da Criatividade, Gestão Empresarial, 

Gestão Ambiental e Recursos Hídricos, Consultor de Sistema de Gestão Integrado, 

Recursos Humanos, Administração de Pequenas e Micro empresas, Consultoria 

Empresarial (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. 

O Núcleo de Pós-Graduação (NPG) é o órgão responsável pela coordenação das 

atividades e da política de pós-graduação na instituição, que dialoga harmonicamente 

com o NUPEX – Núcleo de Pesquisa e Extensão. O NPG atende programas na área de 

Educação e Gestão, amplamente difundidos e consolidados na sociedade sergipana, se 

constituindo como referência no segmento de Pós-Graduação Lato Sensu, pelos 

resultados satisfatórios que vem atingindo, seja na qualificação dos seus alunos, seja no 

grande índice de aprovação em concursos regionais e nacionais.  
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Convém destacar que há harmonia e consonância entre a graduação e a pós-

graduação, uma vez que grande parte dos alunos que buscam a especialização é 

composta por egressos da graduação da instituição.  

Os currículos dos cursos e programas ou planos de ensino estão devidamente 

disponíveis em forma impressa, nos projetos de cursos armazenados no NPG – Núcleo 

de Pós-Graduação. Anualmente, o núcleo promove através da sua coordenação e 

supervisão, atualização e renovações dos currículos e programas de estudo.  

 

 

Políticas de Extensão  

 

A Faculdade São Luís de França tomando como parâmetros os padrões de 

qualidade referendados pelo MEC, desenvolve atividades de extensão, envolvendo 

corpo docente, discente e comunidade local sobre temas vinculados aos cursos 

existentes e incentivar a elaboração e implementação de projetos locais e regionais, em 

parcerias com o setor público, privado e terceiro setor.  

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.  

Estes cursos são cursos extracurriculares de curta duração, desenvolvidos pela 

IES em ação conjunta com seus professores, com o objetivo de oferecer subsídios 

teórico-práticos à comunidade interna e externa, em diferentes áreas de interesse e 

atuação, atendendo às necessidades da educação continuada e são destinados ao 

aprimoramento e a qualificação profissional, no que se refere ao desenvolvimento de 

competências, habilidades e atitudes, favorecendo o intercâmbio entre alunos e 

profissionais, e, as demandas do mercado de trabalho, pela aquisição de novos 

conhecimentos e informações essenciais para alavancar o rendimento acadêmico, 

conseguir uma promoção no trabalho ou garantir uma boa colocação em um concurso. 

Assim, desenvolvemos os seguintes projetos de extensão e de responsabilidade 

social junto à comunidade:  

 

� A Arte da Leitura  

� Atualização em Língua Portuguesa  
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� Avaliação das Dificuldades de Aprendizagem  

� Carpe Diem 

� Coesão Textual  

� Docência Universitária  

� Ensino de Cultura Sergipana na Educação Básica  

� Escritas de Textos Acadêmicos  

� História de Sergipe para o Ensino Fundamental  

� Inclusão Digital 

� Incubadora de Empresas 

� Jogos Pedagógicos 

� Matemática Básica para universitários  

� Matemática Financeira com HP 12-C  

� Oficina de Língua Inglesa 

� Oficinas de Língua Portuguesa  

� Oficinas Pedagógicas 

� Orientação Vocacional nas escolas públicas 

� Português para concursos e ensino  

� Rotina de Departamento Pessoal  

� TCC sem sofrer  

 

Políticas de Iniciação Científica  

 

A iniciação científica é um processo fundamental para a instituição de uma 

tradição de pesquisa na instituição, que contribui para a melhoria da qualidade do ensino 

e da extensão, assim como para a formação de futuros pesquisadores. Sem dúvida, é 

imprescindível que ela ocorra no contexto de projetos desenvolvidos por docentes, 

ligados às linhas de ação definidas pela instituição, ou, pelo menos, por meio da 

monitoria, que assume uma relação fundamental com a iniciação científica. A Mostra de 

Iniciação Científica da Faculdade São Luís de França, teve sua oitava edição realizada 

no período de 23 a 27 de novembro de 2015, com maciça participação dos acadêmicos 

dos cursos da instituição e público externo. 

A Mostra é o principal evento que evidencia a produção em iniciação científica 

da FSLF e é amplamente difundido e estimulado, contando com a participação de 
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professores e alunos, inclusive de outras instituições, como também com participação da 

Pós-Graduação lato sensu da instituição e alunos de outras instituições.  

A Mostra de Iniciação Científica Faculdade São Luís de França situa-se 

como parte de uma política de integração entre três campos de saber – Administração, 

Letras e Educação – em torno do objetivo maior da instituição: a aprendizagem e o 

crescimento intelectual, profissional e pessoal dos acadêmicos.  

Nestes anais, da oitava versão do evento ocorrido em 2015, encontram-se 

publicados um total de 48 trabalhos: 12 dos quais foram apresentados na modalidade 

pôster e os outros 36, na modalidade comunicação oral. Para facilitar a consulta aos 

trabalhos, organizamos os resumos dos pôsteres em blocos de acordo com o dia em que 

foram apresentados, e em seguida dispusemos os links para os trabalhos completos, 

apresentados na modalidade oral.  

Por tratar-se de um evento plural (que envolve diferentes níveis de 

formação) e interdisciplinar (que viabiliza o diálogo entre as áreas envolvidas), optamos 

pela não separação entre eixos, a fim de preservar o intercâmbio entre as três áreas de 

conhecimento envolvidas. Sendo assim, a ordenação dos trabalhos nestes Anais 

seguiram a ordem de apresentação, de modo a assegurar a riqueza do diálogo inter-

multi-transdisciplinar que o evento enseja.  

A apresentação destes diferentes trabalhos contribuiu para a socialização de 

conhecimentos científicos produzidos em âmbito institucional, valorizando e 

registrando os resultados deste rico processo de produção científica, vivenciado no 

percurso da formação acadêmica dos envolvidos. 

 

 

4ª Dimensão - Comunicação com a Sociedade 

 

 

 

A comunicação interna e externa ainda continua como uma estratégia 

essencial trabalhada na FSLF, visando informar e integrar os diversos públicos com os 

quais ela se relaciona, direta ou indiretamente. A FSLF usa a comunicação como 
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estratégia, pois entende que é preciso estar em consonância com o contexto no qual está 

inserida. 

A rede de comunicação da FSLF é ampla que promove a interação entre a 

Instituição e o meio externo como também desenvolve ações de comunicação para a 

comunidade interna. O ano de 2015 continuou evolução significativa, o que 

proporcionou uma maior visibilidade perante a sociedade. Foram intensificadas ações 

para divulgação dos resultados institucionais em emissoras de televisão, rádio, outdoors, 

busdoors, facebook, internet, divulgação nas empresas conveniadas, entre outros. A 

comunicação interna continua em grande processo de evolução, a divulgação de 

projetos sociais, tanto no âmbito acadêmico – do qual os alunos participam e 

eventualmente são os principais atores da comunicação; quanto no âmbito 

administrativo, com ações de comunicação para a divulgação de seus serviços e/ou 

produtos e resultados.  

O setor comercial, que é também responsável pela manutenção do site 

juntamente com o departamento de T.I., divulga todas as notícias institucionais e o 

abastece diariamente com notícias dos eventos e atividades acadêmicas, bem como 

informações sobre o mercado de trabalho e opções de estágio e emprego. O resultado 

deste trabalho de divulgação é aferido e arquivado por meio de clippings manuais e 

eletrônicos. 

A comunicação interna é realizada por meio de comunicados gerais impressos, 

fixados nos murais da Faculdade, entregues a cada interessado e quando necessário são 

realizadas reuniões para tal finalidade, ou ainda via e-mail. Cada sala de aula possui 

mural que é alimentado com as mesmas informações geradas para o site. A Faculdade 

possui um sistema de e-mail corporativo, através do qual todos os setores e 

colaboradores estratégicos possuem endereços de e-mail institucional. A comunicação 

tem sido feita também por meio de mensagens através de aparelhos celulares. 

A fluência das mensagens é vista como ponto positivo, o que vem criando um 

relacionamento construtivo com os discentes, docentes e egressos.  

Atualmente, podemos considerar a rede mundial de computadores a ferramenta 

de maior divulgação e comunicação da Instituição com a sociedade. Por esse motivo, as 

ações realizadas pela IES em relação à promoção de atividades relacionadas à esta 

dimensão encontram-se registradas em seu sítio eletrônico na internet 
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<www.faculdadesaoluis.com.br>. Também utiliza as redes sociais para a divulgação e 

promoção das suas atividades. Assim, divulga informações a respeito de seu perfil 

institucional e de seus cursos, bem como outras ações relevantes. São exemplos de 

funcionalidades do site, disponíveis à sociedade: 

- Histórico e missão institucionais 

- Relação de cursos de graduação, pós-graduação e extensão 

- Perfil de formação dos cursos 

- Matrizes curriculares e ementários 

- Publicações Científicas, Anais da Mostra e Trabalhos de Conclusão de Curso 

- Regulamentos e Manuais de TCC, Atividades Complementares e Estágio 

- Notícias e memoriais de eventos institucionais 

- Oportunidades de emprego e estágio 

- Editais de processo seletivo 

- Notícias (datas importantes da IES, convites para eventos, campanhas etc.) 

- Publicações de conteúdo técnico 

- Trabalhe conosco (recepção de currículos) 

- Inscrições para processo seletivo 

- Links para programas ProUni – Programa Universidade para Todos e FIES  

- Fale Conosco (ligação direta para dúvidas e questionamentos) 

- Ouvidoria 

- Fale com a CPA, entre outros. 

Outro ponto importante de comunicação é a área do discente, que é integrado 

com o RM Sistemas, responsável pelas informações acadêmicas. No portal do RM 

sistemas, são disponibilizadas informações cadastrais dos discentes, são computadas as 

notas, faltas e outras anotações necessárias a sua vida acadêmica, histórico, suas 

informações pessoais assim como se pode solicitar atualização cadastral. Os docentes 

também possuem acesso ao sistema, podendo assim inserir notas e faltas dos discentes e 

verificar ou acompanhar sua vida acadêmica. 
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A FSLF dispõe também de outros meios de comunicação como ouvidoria 

eletrônica (site) e presencial, Caixa de sugestões posicionadas em pontos estratégicos da 

Instituição, telefone, murais, requerimentos diversos. O público interno e externo opta 

pelo melhor canal de acordo com as suas possibilidades de acesso, e necessidade quanto 

à solicitação. Todas as informações e/ou reclamação passam pela ouvidoria e são 

encaminhadas diretamente aos setores competentes para averiguação e ações; em 

seguida, é dado o retorno com as possíveis soluções. 

As críticas, sugestões e reclamações encaminhadas via ouvidoria são 

acompanhadas também pela CPA. Os contatos são respondidos no menor tempo 

possível, com casos encaminhados à direção para análise e, quando necessário, os 

interessados são contatados pessoalmente para resolver e responder a questão 

demandada. 

O serviço de atendimento ao aluno e comunidade externa conta com Cabines de 

Atendimento Docente, Coordenação, CAP – Centro de Apoio Psicopedagógico, 

Ouvidoria e atendimento telefônico profissional que disponibilizam informações sobre 

os cursos, programas e projetos sociais, convênios e parcerias, e registram reclamações 

que são enviadas aos departamentos na tentativa de solução imediata. 

As recomendações feitas pela CPA são atendidas, as funcionalidades do site 

institucional são constantemente revisadas e atualizadas, sempre com a finalidade de 

estreitar a comunicação da IES com a sociedade. 

A sugestão/recomendação da CPA para intensificar a utilização do facebook foi 

atendida e teve uma boa receptividade da comunidade acadêmica e da comunidade 

externa. Outra sugestão/recomendação atendida foi o acompanhamento das 

funcionalidades do sites que estão sendo realizadas periodicamente. 

 

 

9ª Dimensão - Políticas de Atendimento aos Discentes 
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Essa dimensão consiste em analisar aspectos relacionados ao atendimento aos 

discentes e aos egressos dos cursos de graduação da FSLF, identificando as ações 

internas propostas para atendimento aos dois segmentos citados;  

O corpo discente tem como órgão de representação o Diretório, regido por 

estatuto próprio, por ele elaborado e aprovado de acordo com a legislação vigente.  

Os diretórios ou centros acadêmicos podem ser organizados por curso.  

A Faculdade institui Monitoria, sendo os monitores selecionados pelas 

coordenadorias de curso e designados pela Diretoria. No processo de seleção é levado 

em consideração o desempenho acadêmico do candidato, na disciplina ou área da 

monitoria, bem como aptidão para as atividades auxiliares de ensino, pesquisa e 

extensão.  

O sucesso escolar depende, em muito, da qualidade do ensino e dos estudantes, 

bem como do ambiente envolvente em que se integram. Através de medidas concretas 

de intervenção na área do ensino e serviços de apoio aos alunos, a FSLF disponibiliza 

meios de informação e orientação sobre aspectos de interesse para os alunos, como 

instrumento para a sua integração na Faculdade e para o acompanhamento 

personalizado daqueles que solicitam estes serviços.  

Neste sentido, a intensificação de atividades de caráter pedagógico, apoio e 

acompanhamento aos estudantes, com impacto durante o processo de formação/ensino, 

visando a consolidação de um ensino de qualidade, sistematiza e suporta os projetos 

desenvolvidos pela FSLF.  

Uma prioridade permanente da atividade da Faculdade é o atendimento, 

acompanhamento e capacidade de resposta de forma personalizada às solicitações e 

questões que são colocadas, especialmente pelos alunos em geral, tendo como ponto 

central a valorização dos aspectos humanos.  

Os serviços de atendimento ao aluno estão, portanto, fundamentados nos 

princípios de Acolhimento/Acompanhamento, no sentido de sempre aperfeiçoar a 

capacidade da Faculdade para motivar cada aluno incentivando-o a investir na 

aprendizagem como fator preponderante para a sua formação.  

 

Formas de Acesso, Matrícula e Transferência 
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a) Formas de Acesso  

 

Anualmente, antes de cada período letivo a Faculdade São Luís de França torna 

publico 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 avaliativos 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 informa 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 

pode 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.  

Na hipótese de restarem vagas não preenchidas, poderá realizar-se novo 

processo seletivo, ou, sendo de interesse da Instituição de Ensino, as vagas 

remanescentes poderão ser preenchidas por alunos transferidos de outra Instituição ou 

portadores de diploma de graduação, desde que submetidos a um processo seletivo 

prévio.  
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b) Matrícula  

 

A matrícula, ato formal de ingresso no curso e de vinculação à Faculdade São 

Luís de França, realiza-se na Secretaria, em prazos estabelecidos no Calendário Escolar, 

instruído o requerimento com a seguinte documentação:  

� Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente;  

� Prova de quitação com o serviço militar e obrigação eleitoral;  

� Documento oficial de identidade;  

� Prova de pagamento ou isenção da primeira parcela da semestralidade;  

� Duas fotos três por quatro recentes; 

� Comprovante de residência; 

� Certidão de Nascimento ou Casamento. 

No caso de diplomado em curso de graduação é exigida a apresentação do 

diploma, devidamente registrado, acompanhado do Histórico Escolar respectivo em 

substituição ao documento previsto no primeiro item. 

Aquele que, para a realização da matrícula, se servir de documento inidôneo ou 

falso, terá a matrícula anulada de pleno direito, sujeitando-se, além da perda da vaga 

obtida e dos valores pagos, às punições previstas em lei.  

A matrícula é feita semestralmente de conformidade com a matriz curricular do 

curso do aluno, admitindo-se a dependência de estudos em até três disciplinas e 

renovada semestralmente em prazos estabelecidos no calendário escolar.  

A não renovação da matrícula implica abandono do curso e desvinculação do 

aluno da instituição. Porém poderá o aluno solicitar a reabertura da matrícula ou seu 

reingresso, estando esse condicionado á existência de vagas no curso de origem.  

O requerimento de renovação de matrícula é confirmado com o comprovante de 

pagamento ou isenção da primeira prestação da semestralidade, bem como de quitação 

do semestre anterior, além de prova de quitação com as obrigações eleitorais, militares e 

civis, quando for o caso.  
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O trancamento de matrícula é concedido pelo prazo de um semestre, desde que 

seja requerido até o prazo estabelecido no calendário escolar, para efeito de, 

interrompidos temporariamente os estudos, manter o aluno com sua vinculação junto à 

faculdade e seu direito à renovação de matrícula.  

A concessão de trancamentos consecutivos deve ser justificada e depende de 

manifestação do Diretor que poderá ou não concedê-los, não podendo, em seu conjunto 

ultrapassar quatro semestres letivos, desde que atendidos os critérios da política de 

concessão de benefícios financeiros. 

Será cancelada a matrícula do aluno nos casos de requerimento do interessado e 

por aplicação de pena disciplinar, nos termos do Regimento.  

 

c) Transferência  

 

É concedida matrícula a aluno transferido de curso superior de Instituição 

congênere, nacional ou estrangeira reconhecida nacionalmente, na estrita conformidade 

das vagas existentes mediante processo seletivo e requerido nos prazos para tanto 

fixados, para prosseguimento dos estudos do mesmo curso ou curso afim. As 

transferências ex-oficio dar-se-ão na forma da lei.  

A matrícula por transferência deve ser requerida com a apresentação do 

histórico escolar do curso de origem e dos programas e cargas horárias das disciplinas 

nele cursadas com aprovação. A documentação pertinente à transferência deverá ser 

necessariamente original.  

 

Programas de Apoio Financeiro 

 

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 
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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.  

 

d) Bolsa Parcial  

 

A faculdade promove a concessão de descontos que viabilizam as 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 de França, a exemplo do IBEM e 

do CDI.  

Estes princípios materializam-se nas três bases de apoio ao estudante 

(orientação administrativa, pedagógica e profissional) permitindo a implantação de 

diversos projetos e programas, conforme propostas abaixo:  

 

ORIENTAÇÃO ADMINISTRATIVA  
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A instituição ainda fornece alguns serviços, a saber:  

� Assistência ao aluno através do Serviço de Esclarecimento de Dúvidas, 

tendo como objetivo o esclarecimento de dúvidas e fornecimento de 

informações sobre assuntos pertinentes à Instituição e ao Ensino 

Superior, disponibilizando atendimento técnico educacional, abrangendo 

temas como: legislação educacional do Ensino Superior; 

autorização/reconhecimento de cursos; Exame Nacional de Cursos; 

bolsa de estudo; aproveitamento de estudos; transferência; processo 

seletivo; cancelamento/trancamento de Curso; direitos e deveres do 

aluno; problemas disciplinares; instâncias internas da Instituição; 

recursos internos; funcionamento da Instituição. 

� Emissão de documentos acadêmicos: histórico escolar, declarações, 

atestados diversos, diploma de conclusão de curso;  

� Organização e execução da matrícula dos alunos regularmente 

vinculados à instituição;  

� Ações junto ao Governo Federal no sentido de viabilizar o atendimento 

pelo FIES e PROUNI;  

� Manual do Estudante, do Boletim Informativo sobre a Faculdade e de 

folderes destinados aos candidatos ao Ensino Superior sobre a 

Instituição; além da confecção do Guia de cursos;  

� Os alunos da Faculdade terão à disposição Terminais de Consultas que 

estarão distribuídos em vários pontos da instituição, podendo consultar 

notas, faltas, datas e horários de provas, extrato financeiro, dados da 

matrícula, cadastro, eventos, mapa da Faculdade, entre outros;  

� Orientação pedagógica e acadêmica, fornecida por meio de 

agendamento, de acordo com a necessidade dos/as alunos/as. 

 

Programas de Apoio Pedagógico  
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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.  

Partido deste pressuposto a FSLF tem por finalidade: 

� Oferecer programas e cursos que subsidiem o aprimoramento da 

aprendizagem do aluno e a melhoria do desempenho acadêmico;  

� Promover 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 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;  

� Manter em perfeito funcionamento o CAP – Centro de Apoio 

Psicopedagógico que foi 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 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.  

� Encaminhar aos serviços de atendimento externo, alunos que necessitem 

de diagnóstico e tratamento psicológico específicos;  

� Consolidar 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 currículo do monitor;  
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� Consolidar 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;  

� Consolidar Programa de Extensão visando a aplicação prática dos 

conhecimentos produzidos pela instituição e permitindo a inserção dos 

alunos na vida da comunidade;  

� Formar grupos de alunos que possam estar sendo orientados em 

conjunto, de acordo com suas necessidades;  

� 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;  

� 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;  

� Promover encontros periódicos, organizados, entre alunos de anos mais 

avançados e novos alunos, bem com, professores orientadores, para a 

criação de grupos de interesse;  

� Organizar 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;  

� Desenvolver atividades de teatro-educação, podendo ampliar esse 

caminho por outras linguagens artísticas, através de atividades culturais, 

em diversas áreas, como 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;  

� Estruturar 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 
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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 que mantenham o aluno 

estudando com desempenho e satisfação;  

� Implementar 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;  

� Planejar e coordenar reuniões com alunos, juntamente com o Diretório 

Acadêmico; bem como, apoiar e incentivar as ações dos DA’s no 

sentido de promover o crescimento dos alunos.  

 

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 convênios de estágio com as 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 autoconhecimento, 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;  

� 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 

produtos/processos/serviços possam alcançar o mercado eficientemente. 
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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;  

� Estruturar 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;  

� Consolidar 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 deste "Salto Quântico" do aluno, 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 professora e Diretora Geral 

acadêmica Cristiane T. F. de Moraes Nunes, e, pelas coordenações dos 

cursos. O evento conta com a participação de Professores, com a 

palestra “O que é ser acadêmico?” que aborda o papel do acadêmico no 

contexto atual. 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, o Professor da 

disciplina Língua Portuguesa fez uma apresentação sobre a “Língua 

Portuguesa: saber falar e saber escrever”, destacando a necessidade de 
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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.  

� Atender de forma prática as exigências do MEC com referência ao 

acompanhamento dos alunos egressos, com a promoção constante de 

cursos sequenciais, 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.  

 

Organização Estudantil  

 

O corpo discente tem como órgão de representação o Centro Acadêmico, regido 

por 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;  
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� o exercício de quaisquer funções do Centro e delas decorrentes, não 

exime o estudante do cumprimento de seus deveres escolares, inclusive 

o de frequência.  

 

 

Acompanhamento dos 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 e 

está assim disposta:  

Núcleo de atividades de Egresso - NATE  

Art. 1º A Diretora da Faculdade São Luís de França, no uso de suas atribuições 

regimentais estabelece que os Cursos de graduação no que concerne as atividades com 

os egressos, reger-se-ão pelo Regimento Geral da IES e pelo presente regulamento, 

aprovado pelo seu Conselho Superior.  

Art. 2º A Diretora da Faculdade São Luís de França nomeará um auxiliar para 

junto com os coordenadores de cursos de graduação, extensão/pesquisa, pós-graduação 

comporem o Núcleo de Atividades de Egresso - NATE.  

Art. 3º- São atribuições do NATE:  

I - manter contato permanente com os egressos dos seus cursos;  

II - estimular a participação dos egressos nos eventos, cursos de extensão e pós-

graduação da Faculdade São Luís de França;  

III - divulgar as notícias encaminhadas pelos egressos junto a Faculdade São 

Luís de França;  

IV - elaborar e manter atualizado o cadastro dos egressos.  

Art. 4º A Faculdade São Luís de França manterá um portal eletrônico, onde os 

ex-alunos manterão contato entre si e com a IES.  

Art 5º A Faculdade São Luís de França deverá estabelecer uma política de 

contato e financeira diferenciada de apoio aos egressos estimulando-os a participar de 
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seus eventos, campanhas de matricula, mantendo-os informados de sua programação e 

projetos, para tanto:  

I - A CPA enviará mala direta para os egressos solicitando o seu cadastro no 

portal de egressos da instituição.  

II - Os coordenadores dos cursos promoverão um evento anual para 

congraçamento dos egressos.  

III - Os egressos receberão os informativos, revistas e anuários da Faculdade 

São Luís de França logo após sua publicação.  

Art. 6º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

EIXO 04: POLÍTICAS DE GESTÃO 

 

 

5ª Dimensão - As Políticas de Pessoal 

 

 

Esta é uma dimensão à qual a instituição ainda tem direcionado cuidado e 

dedicação, pois as políticas de pessoal, de carreiras do corpo docente e corpo técnico-

administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições de 

trabalho são aspectos que, promovem um bom andamento das atividades de docência e 

técnico-administrativas. A partir delas, há uma maior probabilidade do funcionário 

trabalhar com mais incentivo, auto realização e motivação e, consequentemente, 

trabalhar de forma mais eficiente e mais eficaz. 

 

Políticas de Qualificação, Plano de Carreira e Regime de Trabalho.  

 

O corpo técnico-administrativo, constituído por todos os servidores não 

docentes, tem a seu cargo os serviços administrativos e técnicos de apoio necessários ao 
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funcionamento das atividades de ensino, pesquisa e extensão. As políticas adotadas ao 

corpo técnico-administrativo da FSLF incluem os planos de capacitação e de cargos e 

salários. 

O corpo docente da IES também participa de plano de capacitação e de cargos e 

salário. A FSLF tem estimulado, de modo permanente, projetos e programas para a 

qualificação pedagógica do corpo docente, priorizando temas que envolvem o cotidiano 

da relação pedagógica. A capacitação pedagógica do corpo docente é uma das diretrizes 

da Política de Graduação, destacada no PDI pela oferta de formação continuada em 

nível de pós-graduação, a exemplo da Especialização em Docência Universitária, e da 

Formação de Professores em Nível Superior; assim como a utilização da Revista 

Concepções e da Mostra de Iniciação Científica, para socializar as discussões, 

experiências didático-pedagógicas e as perspectivas de crescimento/aprimoramento 

institucional.  

 

Plano de Qualificação  

 

O trabalho dinâmico e interativo do corpo funcional 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 funcional é tarefa permanente, tendo como fundamento a 

associação da teoria com a prática, mediante cursos de aprimoramento em serviço, 

inclusive a profissionalização e ainda a locomoção do colaborador para fins de 

capacitação quando necessário.  

Sendo assim, é primordial para a Instituição 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 funcional; oferta de cursos voltados à atuação específica; oferta de 

cursos para o bom desempenho profissional; estímulo à participação em eventos sociais, 
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culturais e científicos promovidos dentro da instituição e por outras entidades; e 

atualização de conhecimentos na área tecnológica bem como nas diferentes áreas de 

atuação profissional. 

A Faculdade zela pela manutenção de padrões de recrutamento e condições de 

trabalho condizentes com sua natureza, bem como oferece oportunidades de 

aperfeiçoamento técnico - profissional a seus empregados. 

Para estruturar as atividades de capacitação e aperfeiçoamento a Faculdade São 

Luís possui:  

� 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-pedagógico. 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”.  

Dentro desta perspectiva, concluímos o curso de Pós-Graduação FORMAÇÃO 

DE PROFESSORES – NOVOS CENÁRIOS, MÚLTIPLAS LINGUAGENS, exclusivo 

para os professores da instituição, criado sob a justificativa de desenvolver as 

habilidades INTELECTUAIS requeridas pelo atual modo de produção da sociedade. 

Como nos ajustar ao cenário cada vez mais árido das recentes políticas educacionais? A 

proposta da Pós em Formação de Professores – Novos Cenários, Múltiplas 

linguagens veio no sentido de encontrar aproximações que atendam a estes 

questionamentos: busca superar as lacunas da trajetória prévia de formação de 
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professores, para desenvolver PRIMEIRO no corpo docente as HABILIDADES que são 

contemporaneamente exigidas dos alunos em nível de graduação.  

 

Ora, a Pós em Competência Pedagógica e Docência Universitária já comprovou 

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 no Curso de Competência Pedagógica e Docência Universitária, a 

proposta do Curso de Formação de Professores 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. 

ESTRUTURA DO CURSO: 

1º Módulo: Educação Inclusiva (como trabalhar com a diversidade de condições físicas, 
cognitivas, sociais, econômicas e culturais dos alunos que recebemos contemplando 
simultaneamente suas necessidades de aprendizagem e as demandas da sociedade atual) 

2º Módulo: Tecnologias da Informação e da Comunicação (o que precisamos aprender 
para desenvolver ambientes de aprendizagem colaborativa via novas tecnologias em 
nossa própria formação e na formação discente)  

3º Módulo: Língua Brasileira de Sinais (capacitar os docentes para a comunicação em 
LIBRAS)  

4º Módulo: Linguística (dominando as estruturas textuais)  

5º Módulo: Oficina de Interpretação Textual  

6º Módulo: Oficina de Produção Textual  

7º Módulo: Oficina de Projetos Didáticos  

8º Módulo: Oficina de Metodologias de Ensino  

9º Módulo: Oficina de Práticas Avaliativas  
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10º Módulo: Trabalho de conclusão de curso  

CARGA HORÁRIA: Total de 360h, distribuída em nove módulos com 40h, cada. 

METODOLOGIA: Os quatro primeiros módulos instrumentalizarão os docentes no 

domínio das múltiplas linguagens, imprescindíveis à atuação profissional no mercado de 

trabalho. Os cinco módulos seguintes tiveram caráter eminentemente prático, onde os 

professores demonstraram a aplicabilidade prática dos conhecimentos construídos na 

primeira etapa do processo relacionando-os à sua própria atuação profissional. No 

último módulo, o trabalho de conclusão de curso consistiu na elaboração e aplicação de 

metodologia de trabalho, em sala de aula, a experiência descrita em artigo científico 

com finalidade de socialização de resultados. 

 

Plano de Cargos e Salários  

 

A perspectiva de crescimento na carreira 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.  

Diante destes pressupostos, o Plano de Cargos e Salários de ambas categorias 

(técnicos administrativos e docentes) já estão homologado pelo Ministério do Trabalho 

desde 19/03/2010 e encontram-se totalmente implantado. 

 

Algumas das principais ações realizadas pela IES em relação à promoção 

de atividades relacionadas à esta dimensão, no período de referência são: 

� reuniões de planejamento com professores (realizadas semestralmente, 

antes do início do período de aulas e sempre que necessário em 

convocações extraordinárias); 

� reuniões de caráter formativo; 
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� treinamentos coorporativos; 

� cursos gratuitos de especialização, treinamento, capacitação, atualização 

e aperfeiçoamento para docentes e técnico-administrativos; 

� ajuda de custo para docentes que estão se especializando em eventos e 

congressos, bem como em cursos de doutorado e mestrado; 

� ajuda de custo para aperfeiçoamento de seus colaboradores. 

 

 

 

6ª Dimensão - Organização e Gestão da Instituição 

 

 

Conforme as solicitações do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (SINAES), que avalia e regula o funcionamento das Instituições de Ensino 

Superior (IES) do país, pretendemos lançar luz sobre a organização e gestão da 

instituição, especialmente no que diz respeito à representatividade dos colegiados, sua 

independência e autonomia na relação com a mantenedora, bem como a participação 

dos segmentos da comunidade universitária nos processos decisórios, o corpo diretivo 

da FSLF procura dar aos órgãos e setores competentes como CPA, colegiados e 

núcleos, a autonomia necessária para as tomadas de decisões.  

A Instituição continua sendo vista como referência, no que diz respeito às 

orientações dos órgãos reguladores, Ministério de Educação e Cultura (MEC) e 

legislações pertinentes que normatizam a organização e gestão acadêmico-

administrativa das IES. Tudo isso é comprovado através de documentos oficiais que 

sustentam a existência e organização dos colegiados a partir de diretrizes institucionais 

que fundamentam a gestão participativa e democrática da comunidade acadêmica, 

constituída por estudantes, professores, funcionários técnico-administrativos, assim 

como por representantes da comunidade externa.  

Considerando o caráter de autonomia impresso às coordenações de cursos e 

gestão acadêmica e a sua caracterização de decisões democráticas e participativas, para 
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a implementação e realização das atividades acadêmicas; após discussões e por ter 

acompanhado a continuidade do processo; a CPA definiu esta dimensão como uma das 

mais difundidas na IES, pois se trata de algo notório, onde os órgãos competentes 

estabelecem processos decisórios, respeitando sempre a missão, a visão, a finalidade e a 

essência institucional. 

 

Organização Administrativa da IES  

 

A organização administrativa é participativa, descentralizada e moderna, 

voltada para as tomadas de decisões fundamentadas nos anseios e necessidades da 

comunidade e na integração com os colegiados. 

 

Estrutura Organizacional, Instâncias de Decisão e Organograma 

 

A FSLF a partir de agosto de 2015 passou a integrar as instituições do GRUPO 

TIRADENTES. Tal aquisição possibilitou que a FSLF pudesse vislumbrar um 

crescimento que sozinha começou a parecer difícil. Assim, foram solicitados cinco 

novos cursos que aguardam tramitação no MEC.  

A administração da Faculdade São Luís de França, para a gestão dos cursos e 

programas que oferece e continuará a oferecer, é exercida pelos seguintes órgãos: 

Superintendência do Grupo Tiradentes, Conselho Superior; Diretoria; Assessorias; 

Gestões Estratégicas; Unidades Estratégicas; Coordenação de Curso; Colegiado de 

Curso; Instituto Superior de Educação e Núcleos Acadêmicos/Administrativos. 

 

Órgãos Colegiados Deliberativos e Executivos  

 

Eis a composição dos órgãos colegiados:  

� Conselho Superior (CONSU);  

� Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPEX);  
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� Diretoria;  

� Colegiado de Curso;  

� Coordenação de Curso; 

� NDE – Núcleo Docente estruturante  

� ISE – Instituto Superior de Educação;  

� NUPEX – Núcleo de Pesquisa e Extensão. 

 

Órgãos de Apoio Técnico e Administrativo  

 

No exercício de suas funções, a Diretoria conta com a colaboração dos 

seguintes órgãos de apoio: Secretaria; Núcleo Financeiro; Tecnologia da Informação, 

Biblioteca e Administração. 

Dada a importância do alcance da missão e dos objetivos da FSLF,  as diretrizes 

de funcionamento, estrutura e organização estão registradas em seu Regimento Geral, 

cujo teor é de amplo conhecimento da comunidade acadêmica (docentes e discentes) e 

do corpo administrativo da Faculdade. A estrutura organizacional foi desenvolvida de 

modo a privilegiar a participação, caracterizando-se pela democratização e 

descentralização. Essa percepção é comprovada na prática da vida institucional e 

assegurada pelo Regimento Geral da FSLF. 

Neste contexto, os colegiados de curso são incentivados a rever periodicamente 

o perfil do egresso, a matriz curricular, os planos de ensino e as metodologias de ensino, 

avaliar reformulações do PPC propostas pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE) e 

atualizações bibliográficas propostas pelos professores, com o objetivo de identificar a 

necessidade de ajustes diante da dinâmica do cenário educacional. De igual modo, o 

Conselho Superior - CONSU participa ativamente de todas as decisões estratégicas da 

instituição, de modo que não só os diversos segmentos acadêmicos e funcionais são 

contemplados, mas também a comunidade onde a FSLF está inserida, por intermédio de 

um representante que tem lugar assegurado neste conselho.  

O Núcleo de Pesquisa e Extensão da FSLF corresponde ao NUPEX, sendo 

constituído por professores indicados pelos Colegiados de Cursos e designados pela 



RELATÓRIO DE AUTOAVARELATÓRIO DE AUTOAVARELATÓRIO DE AUTOAVARELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO DA FACULDADE LIAÇÃO DA FACULDADE LIAÇÃO DA FACULDADE LIAÇÃO DA FACULDADE SÃO LUÍS DE FRANÇASÃO LUÍS DE FRANÇASÃO LUÍS DE FRANÇASÃO LUÍS DE FRANÇA 

 

 69 

Direção Geral e cabe a este a indicação de estratégias, 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. 

O planejamento estratégico, bem como o plano de metas da instituição foi 

elaborado de forma participativa e é sempre que necessário reformulado, pois não pode 

ser um documento engessado, mediante o contínuo diálogo entre todos os segmentos da 

faculdade estimulado e assegurado nas diversas reuniões setoriais, com processos 

decisórios consubstanciados em reuniões específicas para esse fim, em que todos os 

segmentos da faculdade se acham representados. 

 

Gestão e Tomadas de Decisão 

 

A gestão e a tomada de decisão são realizadas considerando o que estabelece o 

Regimento Geral, o PDI e os PPCs. Consideram-se, ainda, os objetivos e as metas 

estabelecidos no Planejamento Estratégico bem como com o objetivo fundamental de 

potencializar o processo de Ensino-Aprendizagem. 

 

Comunicação e Circulação da Informação 

 

As decisões, pareceres, e normas são disponibilizadas a todo o corpo acadêmico 

na rede interna de computadores em pastas eletrônicas comuns, bem como afixadas, 

logo após sua aprovação, no quadro mural, e em cada sala de aula. 

A comunicação interna e circulação da informação primam pela relação direta, 

facilitada pela estrutura física da FSLF, sendo realizada por meio de reuniões periódicas 

gerais e setoriais, assim como através de registros formais, por e-mail, nos murais e, de 

forma mais específica, por comunicado escrito, conforme detalhado na dimensão 4 – A 

Comunicação com a Sociedade.  

 

Sistemas de Arquivo e Registro 

 



RELATÓRIO DE AUTOAVARELATÓRIO DE AUTOAVARELATÓRIO DE AUTOAVARELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO DA FACULDADE LIAÇÃO DA FACULDADE LIAÇÃO DA FACULDADE LIAÇÃO DA FACULDADE SÃO LUÍS DE FRANÇASÃO LUÍS DE FRANÇASÃO LUÍS DE FRANÇASÃO LUÍS DE FRANÇA 

 

 70 

Em todas as reuniões dos órgãos colegiados e das instâncias decisórias, há o 

registro em atas, que são arquivadas a depender do assunto, no setor de competência da 

Faculdade, sendo regular sua divulgação nos quadros-murais. O sistema de arquivo e 

registros da instituição responde às necessidades da instituição. 

Toda a documentação de caráter pedagógico é registrada, ordenada e arquivada 

por meio de brochuras encadernadas, com títulos indicativos de seu teor, pelas 

coordenações de curso e pela Direção Geral. Do mesmo modo, os trabalhos de 

conclusão de curso, os registros contidos em relatórios, portfólios, memoriais são 

perenizados neste modelo de arquivamento para subsidiar consultas futuras, sejam 

internas ou externas. Além do arquivamento impresso, é feito o arquivamento eletrônico 

no domínio institucional conforme normatização destas rotinas, em observância às 

diretrizes de fluxo da informação bem como à política de segurança da informação em 

vigor. 

A instituição mantém ainda contrato com a empresa ARQUIVAR, que faz toda 

a digitalização dos documentos acadêmicos, possibilitando uma maior facilidade na 

manipulação e acesso a tais informações. 

Além da rede de acesso interno, o site também tem se constituído em 

importante canal de registro de informações sobre políticas, notícias, programas e 

projetos, oportunidades, eventos, documentos, publicações científicas, regulamentos, 

manuais, atividades pedagógicas, editais, processos seletivos, cujas informações gerais 

encontram-se disponíveis para livre acesso de toda a comunidade. As informações 

específicas tornam-se disponíveis para acesso dos respectivos usuários por meio de 

senhas, tanto no domínio interno institucional, quanto no sistema acadêmico, quanto no 

portal eletrônico. 

 

 

 

10ª Dimensão - Sustentabilidade Financeira 
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A sustentabilidade financeira da FSLF é uma dimensão que deve ser avaliada 

com bastante atenção e cuidado. O processo está intimamente interligado ao 

planejamento estratégico e ao plano de desenvolvimento institucional – PDI. 

O orçamento é dividido em receitas, despesas e investimentos cujos aspectos 

peculiares são comentados nos itens que se seguem. 

 

Receitas 

 

A receita da Instituição é proveniente das mensalidades dos alunos de 

graduação, extensão e pós-graduação e do Financiamento Estudantil – FIES e isenções 

fiscais oriundas da adesão ao Programa Universidade para Todos. A Instituição não 

recebe doações de outras entidades para apoio à pesquisa.  

A FSLF possui algumas parcerias através de convênios com órgãos públicos e 

privados cujo objetivo é ofertar cursos de formação a exemplo do DETRAN/SE, 

Instituto Paulista de Ciências da Administração, PUC/SP, Fundação Brasil Criativo, 

Estado da Arte, CVT/SergipeTec, SEBRAE/SE entre outros. 

 

Despesas 

 

As despesas são aquelas relativas às obrigações trabalhistas, como salário, 

INSS,  férias, 13º salário etc., benefícios para pessoal, como vale-transporte, aluguel do 

prédio, vestibular entre muitos outros.  

 

 

Investimentos 

 

Os investimentos referem-se à aquisição de obras para atualização do acervo 

bibliográfico e digital, manutenção de equipamentos e de infraestrutura, aquisição de 

equipamentos e material permanente, obras e instalações de expansão da infraestrutura 
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física, publicidade, qualificação e capacitação do corpo docente e técnico-

administrativo, inclusive com a previsão orçamentária para concessão de bolsas de 

100% para cursos de graduação e pós-graduação oferecidos pela FSLF, para alunos/as 

de destacado desempenho acadêmico e condições sócio econômicas desfavoráveis. 

O plano de qualificação docente e técnico-administrativo compõe o orçamento 

da Instituição com a destinação de verbas para a participação em treinamentos, 

seminários e congressos, a realização de cursos em nível de pós-graduação lato e stricto 

sensu. 

 

Política de expansão 

 

Com a aquisição da FSLF pelo Grupo Tiradentes, buscou-se fortalecer a 

educação sergipana e ampliar a instituição, que precisava crescer. Prova disso foi a 

solicitação de novos cursos, os quais estão em tramitação no MEC. São eles: Ciências 

Contábeis, Sistema de Informação, História, Engenharia da Produção e Serviço Social. 

Para adequar o espaço físico às demandas institucionais, faz-se necessário uma 

política de expansão da infraestrutura física. A Instituição já construiu novas salas 

adjuntas ao seu espaço atual. O plano de expansão inclui o projeto de ampliação dos 

espaços existentes e construção de novos espaços, apropriados para o bom 

desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão. A direção e a gestão da 

FSLF também têm intenção em adquirir um prédio de próprio. À medida que a IES 

cresce, são instalados novos laboratórios, comprados novos equipamentos audiovisuais, 

a fim de permitir o pronto atendimento às demandas que surgem, de acordo com a 

disponibilidade orçamentária, sem comprometimento do planejamento financeiro da 

IES. 

Existem na FSLF instrumentos que possibilitam o acompanhamento do 

orçamento disponível, com as receitas e despesas efetivamente realizadas. 

No PDI, existe a relação entre a proposta de desenvolvimento e o orçamento 

previsto. Todas as planilhas estão claras e bem detalhadas. Ainda assim, é de se prever 

uma possibilidade de aquisição de recursos acima ou abaixo do descrito no documento, 

assim como as despesas. Entretanto, são realizados ajustes sempre que necessário. 
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Durante o processo de avaliação foi identificada uma forte relação entre os 

cursos oferecidos pela IES e os recursos disponíveis para o bom desenvolvimento das 

atividades propostas em seus projetos pedagógicos. 

A sustentabilidade financeira da FSLF apresenta harmonia e estabilidade, de 

modo a solidificar seu compromisso na oferta da educação superior de qualidade para a 

comunidade em que está inserida. 

 

EIXO 05: INFRAESTRUTURA FÍSICA 

 

 

7ª Dimensão - Infraestrutura Física. 

 

 

A FSLF procura desenvolver esforços de forma continuada que visem a buscar 

a qualidade na prestação de serviços educacionais. O constante processo de 

investimento, bem como de atualização das estruturas física, de equipamento e de 

pessoal, proporciona dinamismo no ambiente da Instituição e no processo de ensino-

aprendizagem. 

As instalações são especialmente construídas para as atividades de ensino, 

pesquisa e extensão, distribuídas em uma área de 10.000 m2 (dez mil metros 

quadrados). 

 

Instalações Físicas/Recursos de Informação e comunicação 

 

A FSLF está instalada em prédio de três pavimentos (térreo, 1º andar e um 

anexo) e sua infraestrutura física contempla áreas de convivência, espaço de 

alimentação, auditório, salas de ensino, setores administrativos, biblioteca central, sala 

de leitura, sala de multimídia, Data Center, Secretaria Geral (atendimento), Setor de 

processamento de dados acadêmicos, Salas para atendimento discente e docente, técnico 
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administrativo ou comunidade, Sala dos professores, coordenação, NPG – Núcleo de 

Pós Graduação, INNOVARE, CAPS, Sala de TI e TP, CPA, Centro Acadêmico, 

Laboratórios de TI e LABRIMPE/Brinquedoteca, setor financeiro, caixa, setor de 

negociação, copa, cozinha, sala de descanso para colaboradores, Unidade Estratégica de 

Recursos Humanos (UNERH) entre outros estão sempre limpos, arejados e organizados.  

A sede da Instituição conta com uma grande área verde, algo bastante raro na 

região centro da cidade de Aracaju, em que proporciona aos alunos práticas pedagógicas 

inovadoras e voltadas à responsabilidade social de preservação e gestão do meio 

ambiente, como plantio de mudas, coleta seletiva de lixo e aulas vivenciais em contato 

com a natureza, ao ar livre. 

Quanto à área de lazer, a instituição oferece um quiosque e espaço destinado à 

cantina. Este espaço é agradável e serve de integração entre as turmas, sendo um 

ambiente de convivência amplo e saudável. 

A Gestão Administrativa preocupa-se com o bem estar de todos os que 

frequentam as instalações da FSLF, observando as normas de segurança e acessibilidade 

em seus diferentes espaços. Para tanto, possui uma política preventiva de antever 

necessidades e antecipar soluções, sendo assim é notória a manutenção diária do prédio, 

pois existem pessoas voltadas para estes serviços. A FSLF também preza pela limpeza e 

conservação das suas instalações, para isso disponibiliza colaboradores, devidamente 

treinados para execução da tarefa que é feita diariamente. Para a limpeza e conservação 

de patrimônio, destina, orienta e acompanha o trabalho de uma equipe exclusiva. 

 

Instalações para o Ensino e Pesquisa e Recursos de Informação e Comunicação 

 

No que se refere à adequação da infraestrutura da Instituição em relação a salas 

de aula, destacamos que o espaço físico é considerado satisfatório, pois é amplo, limpo, 

bem iluminado, os ambientes são confortáveis e climatizados. 

O número de alunos por sala de aula é adequado e os recursos utilizados pelos 

professores são diversificados, como: quadro branco, Datashow, TV, DVD, micro 

system, caixa de som, flip-chart, microfones entre outros, contribuindo para um bom 

desenvolvimento do processo pedagógico.  
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A IES possui dois laboratórios de TI que são utilizados para aulas práticas e 

atividades de pesquisa, satisfazendo as necessidades de ensino, pesquisa e extensão da 

comunidade acadêmica em geral. Existe também o LABRIMPE (brinquedos 

pedagógicos); todos têm acesso à Rede wireless (sem fio) - que permite um maior 

número de estudantes conectados à Internet, o que sem dúvida, proporciona um avanço 

no desenvolvimento educacional do nosso alunado. 

No espaço destinado à Biblioteca, relacionamos as facilidades oferecidas pela 

Instituição, como utilização da Internet para consulta e reserva de livros através do 

sistema “RM Biblios”,  proporcionando assim uma maior agilidade para retirada dos 

títulos oferecidos pela Biblioteca, no horário de atendimento aos estudantes, inclusive 

aos sábados. A aquisição de exemplares é feita periodicamente, com a verba destinada 

para tal. Vale ressaltar o esforço da Instituição em adquirir todas as obras da bibliografia 

obrigatória e recomendada, pensando em trazer aos alunos condições de estudo/leitura 

que enriqueçam seus conhecimentos. O acervo submete-se a uma política de aquisição, 

renovação e atualização, que articula gestão acadêmica, coordenações de curso, corpo 

docente e biblioteca. 

As mudanças estão acontecendo com a migração do sistema RM para o sistema 

MAGISTER, utilizado por todas as unidades educacionais do Grupo Tiradentes. 

A reserva para utilização dos equipamentos de informática, audiovisuais, 

auditórios, datas-show, DVD’s, retroprojetores, entre outros, é feita mediante controle 

no setor de Apoio à Coordenação. Os equipamentos são reservados com antecedência 

para que sejam adequadamente disponibilizados, montados e utilizados. 

A FSLF possui um sistema de informação acadêmica eficiente, o RM Sistemas, 

ele é dividido em módulos (administrativo/gerencial/acadêmico) que são interligados ao 

mesmo tempo em que são independentes. 

 

Biblioteca  

 

A Biblioteca Alonso José dos Santos é um setor suplementar da FSLF, tendo 

como função o apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão universitária, com atendimento 

aberto à comunidade. Seu nome é uma homenagem justa ao diretor do Colégio Brasília 
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que, nos primórdios da Faculdade São Luís de França, cedeu as instalações físicas 

daquele colégio para o seu funcionamento, nos dois primeiros anos de existência (1998 

a 1999). 

O seu papel é contribuir decisivamente para o ensino, a pesquisa e a extensão, 

assumindo, assim, a função social de promover a infraestrutura documental e promover 

a disseminação da informação, em prol do desenvolvimento da educação, da ciência e 

da cultura. 

 

a) Instalações para o acervo, estudos individuais e em grupo 

 

A Biblioteca “Alonso José dos Santos” da FSLF ocupa uma área total de 170m², 

para atender às necessidades acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão de seus alunos e 

professores. Conta, ainda, com espaços reservados para a organização, a difusão e a 

divulgação da documentação bibliográfica e audiovisual. 

A biblioteca tem como responsável pelo seu funcionamento e administração a 

Bibliotecária, Bacharel em Biblioteconomia e Documentação, Valdenice Ferreira 

Conceição, Graduada pela Universidade Tiradentes, CRB 5/1335 e pós-graduada em 

Gestão em RH pela FSLF. 

As normas de funcionamento e sua utilização pela comunidade interna e externa 

estão disciplinadas em regulamento próprio aprovado por portaria interna. 

A Biblioteca conta, atualmente, com uma base de 9.737 volumes (livros, obras 

raras, obras de referência, atlas), 60 CD’s, 163 DVD’s, 3.147 monografias e teses. 

Somente os livros são para empréstimo domiciliar. A utilização dos serviços 

prestados pela Biblioteca obedece a um regulamento próprio, aprovado pelo Conselho 

Superior e disponível no site institucional para os docentes, discentes e toda 

comunidade. 

As instalações para o acervo, estudos individuais e em grupo são adequadas e 

contemplam o exigido pelo Ministério da Educação e Cultura. 
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b) Serviços Oferecidos pela Biblioteca 

 

• Empréstimos / Reservas 

• Referência Bibliográfica 

• Pesquisa Informatizada 

• Base de Dados 

• Consulta On-line 

• Boletim Bibliográfico (aquisições recentes) 

• Fichas Catalográficas 

• Apoio Acadêmico (padrão das Normas da ABNT) 

 

c) Empréstimos / Renovações / Reservas 

 

• É facultado aos alunos da FSLF, mediante comprovante de matrícula ou 

consulta ao sistema; 

• O empréstimo limita-se a três livros por um prazo de oito (08) dias úteis; 

um DVD por um prazo de dois (02) dias úteis. E uma monografia de 

graduação por um prazo de um (01) dia útil. 

• A renovação será feita por um prazo também de oito (08) dias úteis, 

mediante a apresentação da publicação, desde que esta não tenha sido 

reservada por outro usuário. 

• A renovação limita-se apenas a livros. “Portanto, não se renova DVD e 

nem monografia.” 

 

 

 



RELATÓRIO DE AUTOAVARELATÓRIO DE AUTOAVARELATÓRIO DE AUTOAVARELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO DA FACULDADE LIAÇÃO DA FACULDADE LIAÇÃO DA FACULDADE LIAÇÃO DA FACULDADE SÃO LUÍS DE FRANÇASÃO LUÍS DE FRANÇASÃO LUÍS DE FRANÇASÃO LUÍS DE FRANÇA 

 

 78 

d) Devolução 

 

• Ultrapassando o prazo concedido, o usuário pagará multa, por 

publicação e por dia de atraso, estipulada no Regulamento e divulgada 

em murais; a multa será efetuada no Setor Financeiro, mediante a 

apresentação de um recibo emitido pela biblioteca, constando o valor da 

multa; 

• O usuário ficará suspenso de empréstimos até que seja quitada a multa e 

a devolução da publicação. 

 

e) Horário de Funcionamento da Biblioteca 

 

Segunda à Sexta: 
13h às 22h 
Aos Sábados: 
09h às 13h 

 

Laboratórios de TI 

 

O Horário de funcionamento dos laboratórios, é de 8 às 22h, de segunda a 

sexta-feira, e aos sábados, de 8 às 12 horas e 14 às 18h (dias de Pós-Graduação). 

O Laboratório é de uso exclusivo de alunos e professores, estando disponível 

para as atividades práticas das disciplinas e para realização de trabalhos extraclasse, 

incluindo a elaboração de TCC, relatórios, trabalhos acadêmicos, relatórios de estágio e 

projetos experimentais, entre outros trabalhos acadêmicos. Trata-se de um espaço 

destinado ao suporte técnico das funções universitárias, englobando utilização para 

diferentes disciplinas. 
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LABRIMPE/Brinquedoteca 

 

Por ser a brincadeira uma ferramenta educativa extremamente importante, capaz 

de favorecer o desenvolvimento das mais diversas habilidades e propiciar aprendizagens 

significativas, dentro de um ambiente interativo, onde a criança realiza suas trocas, 

assimila regras, enriquece competências criativas e organizacionais, o espaço da 

Brinquedoteca pode ser compreendido como uma espécie de laboratório de 

aprendizagem, a serviço não só das próprias crianças, mas, também, dos futuros 

pedagogos. Desse modo, contribui para a formação pedagógica, voltada para a 

valorização do brincar na escola de educação infantil, resgatando a possibilidade de nela 

construir um ambiente estimulante, rico de experiências, prazeroso, saudável e 

democrático. 

Funcionou até o primeiro semestre de 2008, como espaço que recebia crianças 

integrantes das famílias da comunidade acadêmica em geral, contudo a necessidade de 

recursos orçamentários para a realização de reforma, a fim de adequar o espaço à 

crescente expansão da demanda, levou à decisão de reconfigurar a finalidade da 

Brinquedoteca, e de  denominar o mesmo espaço como LABRIMPE – Laboratório de 

Materiais Pedagógicos, cujo projeto foi construído pelos professores do Núcleo de 

Estudos e Pesquisas sobre a Infância, vinculado ao Núcleo de Estudos Integradores. 

O LABRIMPE funciona durante o horário dos cursos e no horário da tarde, o 

mesmo espaço funciona como uma Brinquedoteca onde os colaboradores trazem seus 

filhos para passar a tarde com estagiários do curso de Pedagogia, colocando assim em 

prática o aprendizado adquirido em sala de aula. 

Os materiais produzidos pelos alunos nas Oficinas ministradas como requisito à 

disciplina Estágio Curricular das Disciplinas Pedagógicas, são catalogados e 

depositados no LABRIMPE/Brinquedoteca, para que os alunos de Educação Infantil, 

Didática, Metodologias do Ensino e demais disciplinas, que requeiram a utilização de 

brinquedos e materiais pedagógicos, possam dispor deste acervo para utilização nas 

simulações de aula e nas diversas atividades acadêmicas. Após o período de um ano, em 

virtude da necessidade de racionalização do espaço físico e do comprometimento da 

instituição com projetos de responsabilidade social, os materiais serão doados para 
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escolas e creches localizadas em comunidades carentes, de zonas periféricas, em que 

nossos alunos desenvolvem práticas e intervenções pedagógicas. 

 

a) Objetivos do LABRIMPE 

 

Visando atender às finalidades dos Cursos de Graduação da FSLF, a 

Brinquedoteca/LABRIMPE tem como objetivos:  

• aprofundar o sentido lúdico no currículo e nas práticas da educação básica;  

• promover pesquisas, a fim de testar e discutir o uso do jogo, brinquedo e 

brincadeira na educação; 

• subsidiar pesquisas aos interessados em geral, propiciando melhorias na 

formação docente;  

• prestar serviços de assessoria pedagógica à comunidade quanto à 

organização de espaços educativos para a infância; 

• atuar como ponto de apoio para a consulta sobre a utilização de jogos, 

brinquedos e brincadeiras na educação infantil junto ao acervo bibliográfico 

disponível na Biblioteca. 

• estimular a observação e a pesquisa das interações discentes, em diferentes 

“cantos temáticos” – “fantasia, casinha, consultório médico, construção, 

carrinho, vendinha, leitura, música e sucata...”; 

• subsidiar a organização de oficinas de acordo com o interesse do grupo, para 

a confecção de brinquedos, jogos, músicas, materiais de leitura e outros 

materiais de uso pedagógico. 

 

NÚCLEOS 

 

Os núcleos da área acadêmica, existentes na FSLF articulam-se ao NUPEX de 
acordo com o organograma abaixo: 
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NUPEX – NÚCLEO DE PESQUISA E EXTENSÃO DA FSLF 

NEB – NÚCLEO DE ESTUDOS BÁSICOS 

NEA – NÚCLEO DE ESTUDOS APROFUNDADOS 

NEI – NÚCLEO DE ESTUDOS INTEGRADORES 

NARÉ – NÚCLEO DE AFRICANIDADES E RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS 

NPI – NÚCLEO DE PRÁTICAS INVESTIGATIVAS  

NEPI – NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE A INFÂNCIA 

NRSA - NÚCLEO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL 

NRC - NÚCLEO DE RESPONSABILIDADE CULTURAL 

Revista Científica CONCEPÇÕES e Mostra de Iniciação Científica FSLF 

 

Respeitando a estrutura curricular dos Cursos, previstas nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais, foram estruturados Núcleos por eixos temáticos, ficando sob a 

responsabilidade do NUPEX a regulação e regulamentação dos núcleos criados, tendo 

cada um suas ações específicas. 

A ideia de articular os Núcleos está pautada no conceito de qualificação 

acadêmica e efetivação do compromisso social assumido pela FSLF. 

NUPEX 

NEI NEA NRSA NEB Revista e 
Mostra 

Científica 

NEPI NRC NARÉ NPI 
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Os estudos realizados a partir dos núcleos têm gerado produtos divulgados em 

forma de artigos e comunicações apresentadas em Mostra Científica e publicados em 

ANAIS e na Revista Concepções.  

 Apesar de priorizar as atividades práticas de ensino, os laboratórios também 

atendem outras necessidades provenientes da prática de investigação e extensão. 

 

Manutenção e conservação das instalações físicas/equipamentos 

 

Manutenção e conservação das instalações físicas 

 

O setor de manutenção da FSLF, sempre monitorado pela Gestão 

Administrativa, é responsável pelo controle e conservação das instalações físicas da 

Instituição. São evidentes as ações institucionais no atendimento a esse quesito, pois a 

manutenção, tanto corretiva quanto preventiva, ocorre permanentemente tanto no 

período letivo, como no período de recesso. 

 

Manutenção e conservação dos equipamentos 

 

A FSLF conta com departamento de Manutenção, Centro de Processamento de 

Dados, Supervisão Administrativa entre outros, que ficam atentos para controle e 

conservação de todos os equipamentos da Instituição. 

Para acionar os departamentos, o funcionário deve proceder de acordo com as 

instruções institucionais e aguardar o profissional para resolução do problema que, na 

FSLF, é solucionado o mais rápido possível, por parte do agente responsável. 

 

Acessibilidade Arquitetônica 

 

A acessibilidade interna respeita normas e padrões que garantem o direito aos 

portadores de necessidades especiais de circularem. Tais como:  
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Vaga preferencial em estacionamento da FSLF;  

Elevador que possibilita o deslocamento dos mesmos por toda Instituição, sem 

restrição de acesso (Adquirido em 2010);  

Rampas que facilitam o deslocamento de alunos, portadores de necessidades 

especiais;  

Banheiros, tanto masculinos como femininos, planejados para o recebimento de 

cadeirantes, entre outras necessidades;  

Piso Tátil para facilitar o acesso às salas de aula, biblioteca, laboratórios, áreas 

de convivência, Direção e Coordenações de Cursos. 

A FSLF se esforça para contemplar todas as exigências estabelecidas pelo 

Ministério da Educação, relativas ao acesso de portadores de necessidades especiais. 
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IV RECOMENDAÇÕES E AÇÕES PREVISTAS COM BASE NA ANÁLISE DAS 

INFORMAÇÕES - QUAIS AS PROPOSTAS A CPA APRESENTA? 

 

 

Este Relatório Parcial da CPA contempla uma avaliação global da FSLF, 

por meio de um recorte de temas definidos e abrangentes, considerados essenciais: 

ensino (graduação e pós-graduação), pesquisa, extensão, internacionalização, 

responsabilidade e inclusão social e gestão (recursos humanos, organização e 

sustentabilidade financeira). 

 

Constitui-se no primeiro relatório de uma série de quatro, sendo o relatório 

de transição (Nota Técnica INEP/DAES/CONAES No 065). Deve ser visto como um 

momento de diagnóstico, em que a CPA em sua nova composição estabelece um ponto 

de partida para o seu trabalho nos próximos três anos.  

A CPA compreende que no contexto de uma faculdade, a apresentação de 

propostas deve ser submetida à comunidade acadêmica, pois as ações de melhoria a 

serem implementadas pela instituição dependem de sua própria compreensão, de seu 

autoconhecimento. 

Considerando a dimensão da Faculdade São Luís de França, foi consensual 

entre os membros da CPA que não há dificuldade em acessar os dados e as informações 

que subsidiam a autoavaliação.  

O próximo passo deverá ser evidenciar no relatório o quanto foi alcançado 

em relação ao que foi estabelecido no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), e 

também na nova lei do Plano Nacional de Educação (Lei 13.005, junho 2014). Para 

isso, é necessária a construção de indicadores de autoavaliação que permitam a 

comparação ao longo do tempo da evolução em cada uma das dimensões avaliadas. 

A CPA pretende nos próximos relatórios incluir também outras análises 

como a questão da evasão e retenção nos cursos de graduação, participar da proposta em 

andamento de revisão do questionário de avaliação discente, assim como buscar a 

participação efetiva dos estudantes na CPA e incluir propostas referentes a assuntos 

estudantis. 

O presente Relatório Parcial da CPA ficou muito extenso e para o objetivo 

de divulgação junto à comunidade acadêmica e à sociedade, uma versão mais acessível 
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será elaborada. A intenção é ampliar a participação da comunidade acadêmica nos 

processos de autoavaliação institucional. 

A avaliação institucional tem recebido cada vez mais destaque no contexto 

da educação superior no Brasil pautado pela expansão da oferta e por políticas de 

inclusão, com vistas a assegurar sua qualidade. Aos poucos as pessoas estão se 

apropriando melhor do significado da autoavaliação. Mas ainda precisamos caminhar 

muito nessa compreensão, na sensibilização e na conscientização de que não se trata de 

notas ou rankings. É fundamental entender o que significam os resultados da avaliação e 

quais as necessidades de mudanças sinalizam, considerando as características 

acadêmicas específicas ligadas à missão da FSLF. 

 

 

Quadro 1 – Síntese das propostas da CPA 

EIXO DE AVALIAÇÃO RECOMENDAÇÕES PARA 2016 

Eixo 01 

Planejamento e Avaliação 

Institucional 

- Manutenção do novo planejamento para 
sensibilização dos docentes, discente e 
colaboradores; 

- Dar continuidade e acompanhar o programa que 
uni os egressos em momento de confraternização e 
estreitamento da relação junto à IES; 

- Criar e estruturar um novo questionário e um 
portal para os egressos; 

- Analisar criteriosamente todos os questionários e 
possíveis alterações para melhor atender as 
exigências do novo relatório de avaliação; 

- Efetivação da implantação de questionários on-
line; 

- Manter professores da Instituição para trabalhar 
como mediadores nas sensibilizações e assim 
inteira-los com a CPA; 

- Incentivar maior participação da IES nos 
processos de Avaliação; 

 

Eixo 02 

Desenvolvimento 

Institucional 

- Acompanhar o PPI; 
- Acompanhar do desenvolvimento do PDI 

2011/2015; 
- Acompanhar e participar da implementação das 

metas estabelecidas no PDI 2016/2020; 
- Reestruturar/Acompanhar e catalogar a política da 

responsabilidade social 
- Reestruturar/Acompanhar o Núcleo de 

Responsabilidade Social e Ambiental; 
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- Reestruturar/Acompanhar o Núcleo de 
Responsabilidade Cultural; 

- Acompanhamento do desenvolvimento dos 
projetos já existentes; 

- Desenvolvimento de novos projetos: Reciclagem 
do Óleo de Cozinha; 

- Analisar a efetividade das ações relacionadas às 
políticas de inclusão; 

Melhorar 

Eixo 03 

Políticas Acadêmicas 

- Ampliar projetos de extensão;  
- Proporcionar o desenvolvimento da Pesquisa; 
- Acompanhar a comunicação interna;  
- Acompanhar o serviço de Ouvidoria;  
- Acompanhar os programas de nivelamento, de 

suficiência, de tutoria, de orientação acadêmica e 
sua operacionalização; (Sou Acadêmico) 

- Criar mecanismos de motivação capazes de manter  
e melhorar a interação efetiva entre aluno e 
professor, entre aluno e aluno, e sua 
operacionalização; 

- Aprimorar o acesso aos dados e registros 

acadêmicos pelos discentes. 

- Construir indicadores para avaliação da Extensão 

- Analisar as taxas de conclusão dos cursos de 

graduação e seus determinantes (evasão, 

transferência, etc). 

- Analisar a evolução da relação entre número de  

alunos e número de professores na FSLF, os 

diferentes métodos de cálculo e suas repercussões. 

- Acompanhar a implementação das metas definidas 

no planejamento estratégico da FSLF.  

 

Eixo 04 

Políticas de Gestão 

- Acompanhar a formalização do plano de carreira e 

de capacitação do corpo técnico-administrativo e 

uma política de Recursos Humanos; 

- Acompanhar os critérios de admissão e 

acompanhar qualificação do pessoal técnico e sua 

forma de operacionalização; 

- Acompanhar das reuniões dos Colegiados, 
NUPEX e NDE; 
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- Para melhorar a sustentabilidade financeira a IES 
necessita de criar meios de diminuir o índice de 
inadimplência e implantar novos cursos e outras 
formas de captação de recursos financeiros 
(projetos, programas externos) 

 

Eixo 05  

Infraestrutura 

- Acompanhar o desenvolvimento de serviços 
como: empréstimos entre bibliotecas; comutação 
bibliográfica e no país e no exterior; consulta a 
bases de dados disponíveis diretamente na 
instituição ou via acesso remoto a recursos de 
outras instituições; 

- Realizar estudo de viabilidade para aquisição de 
prédio próprio;  

- Aquisição de novos equipamentos e os 
mecanismos para manutenção e suas formas de 
sua operacionalização; 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Comissão Própria de Avaliação, através de seu trabalho, visa oferecer 

subsídios à tomada de decisão e ao planejamento institucional, na busca da contínua 

melhoria da qualidade do ensino, da pesquisa, da extensão, da gestão, do clima 

organizacional e demais processos desenrolados na FSLF, com a finalidade de 

promover o alcance de seus objetivos e a realização de sua missão/visão. 

Ao final do ano de 2015, como não poderia ser diferente reafirmou-se mais uma 

vez a convicção de que as atividades de avaliação estão efetivamente incorporadas à 

rotina acadêmica da FSLF, delineando-se avanços na apropriação dos seus resultados 

específicos e no debate sobre a instituição como um todo. A entrada do Grupo 

Tiradentes enfatizou o crescimento que a FSLF almeja ter. O cenário demonstra que as 

instituições estão se agrupando, fundindo-se ou passando suas ações para entidades 

mais sólidas, com maior possibilidade de crescimento e de atingir novas metas.  

Dentre as ações que resultaram em outras iniciativa, podemos salientar 

aaquisição de novos equipamentos voltados para as tecnologias educacionais, 

fortalecimento das relações com a comunidade, principalmente no setor empresarial, 

melhoria da qualidade dos produtos educacionais, modernização das estruturas e 

melhoria constante da infraestrutura, incremento da capacitação dos gestores, docentes e 

pessoal técnico-administrativo, reformulação das concepções dos cursos, das matrizes 

curriculares, das metodologias de ensino, dos critérios de avaliação, entre outras 

medidas. 

Os resultados apresentados contemplam as dez dimensões auto avaliativas do 

SINAES e, estão disponibilizados no site da FSLF: <www.faculdadesaoluis.com.br>. 

Os resultados obtidos nas avaliações institucionais, foram devidamente 

tabulados, organizados e entregues a cada gestão de sua competência. Além disso, 

encontram-se arquivados junto a toda documentação da CPA. 

Como já ressaltado no corpo deste relatório, o Programa de Avaliação 

Institucional objetiva manter os diferentes setores de trabalho informados sobre seus 

aspectos de excelência, deficiência e carência, de tal forma que sejam tomadas decisões 
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administrativas que gerem ações necessárias para promover correções dos desvios e 

carências e/ou manter e animar o que se mostrou como de excelência, com vistas a rever 

e aperfeiçoar o seu Projeto Institucional. 

Desde a análise inicial realizada em 2005, constata-se preocupação constante 

com o aprimoramento dos inúmeros projetos desenvolvidos pela Instituição.  

A preocupação evidenciada refere-se ao constante processo de avaliação e 

readequações, além do contínuo oferecimento de projetos que atendam a comunidade 

interna. Deve-se destacar, entre outros, a elaboração e revisão do PPI cujos benefícios 

são significativos para a instauração de uma proposta pedagógica consistente e coerente 

com os princípios éticos, os preceitos científico-tecnológicos e as diretrizes legais que 

regem o sistema educacional em nível superior no nosso país. Um destaque especial 

deve ser feito em relação à preocupação com as Licenciaturas, evidenciado em torno de 

ações concretas. Também ficou demonstrado o grande envolvimento dos membros da 

CPA com suas áreas específicas, assim como o engajamento e contribuição dos alunos 

com relação à Avaliação de Ensino, além de amplo esclarecimento à comunidade 

interna.  

Finalmente, pode-se concluir que as análises da CPA evidenciaram o enorme 

esforço dos gestores em buscar atingir suas metas, através de projetos que 

continuamente foram sendo adaptados às necessidades evidenciadas ao longo de 2015, 

ampliando progressivamente a participação de todos os segmentos envolvidos no 

processo de autoavaliação institucional. 

Em relação ao ciclo avaliativo mais recente, as análises feitas pela CPA em 

termos de avanços, fragilidades e sugestões contribuiu para a melhoria dos conceitos 

dos cursos, do desempenho dos estudantes no ENADE e do índice geral de cursos.  

No mais, fica registrado aqui o nosso profundo agradecimento por mais um ano 

de confiança em nós depositada, por parte dessa equipe, que visa cada vez mais a 

melhoria dos processos e evolução da Faculdade São Luís de França.  

 

Comissão Própria de Avaliação 
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Anexos 

Anexo 1 –  Gráficos. (Em outro arquivo) 

Anexo 2 – Questionários aplicados. (Em outro arquivo) 

 

 

 


