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DADOS DA INSTITUIÇÃO 

 

Caracterização da Instituição de Educação Superior (IES) 

Faculdade Estácio de Curitiba pela Portaria nº. 2922 de 17/09/2004, publicada no Diário Oficial da 

União em 20/09/2004. 

 

 

Instituição Privada 

Sociedade empresarial do tipo sociedade limitada. 

 

 

Localização 

Avenida Souza Naves, 1715, Cristo Rei, 80.050-152. 

 

Estado 

Paraná. 

 

Município-Sede 

Curitiba. 

 

 

Mantenedora 

IREP – Sociedade de Ensino Superior, Médio e Fundamental 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2016-2020 levou a comunidade acadêmica 

da Faculdade Estácio de Curitiba à reflexão sobre a busca da excelência na qualidade dos serviços 

educacionais prestados e a necessária articulação e relação harmônica entre o PDI, o Projeto 

Pedagógico Institucional (PPI) e os projetos dos seus cursos, com vistas ao cumprimento de sua 

missão social.  

Ao construir o seu PDI 2016-2020 a comunidade acadêmica e seus órgãos colegiados, 

Conselho Superior de Tecnologia, Núcleo Docente Estruturante (NDE), Colegiado dos Cursos e  

Comissão Própria de Avaliação Institucional (CPA), têm consciência que sofrem influências da 

política, economia, história, sociedade e cultura onde estão geograficamente instalados e, que também, 

exercem papel relevante em sua área de atuação.  

Na busca da excelência da educação superior a IES tem como referencial a programação de 

suas atividades de ensino, pesquisa e extensão, acompanhadas por um processo permanente de 

avaliação a fim de cumprir sua missão e exercer criticamente a sua participação nas mudanças sociais, 

políticas, econômicas e culturais que ocorrem na sociedade. Isso traz, entre outros aspectos, os 

seguintes compromissos: 

- as ações da Instituição, dentro e fora da comunidade acadêmica, se revestem de um caráter 

educativo; 

- os membros da comunidade acadêmica - alunos, professores, funcionários, egressos e outros 

colaboradores - são agentes do processo educativo; 

- a integração abrange: o desenvolvimento do ensino com aprendizagens significativas para 

sedimentar o campo de atuação profissional; a relação entre as disciplinas básicas, instrumentais e 

profissionais; os conteúdos e métodos, atividades curriculares e extracurriculares, as unidades-fim e os 

centros de apoio; as atividades de recrutamento, seleção e avaliação de alunos e professores; o 

relacionamento entre alunos, professores, funcionários e pessoas da comunidade; 

A Faculdade Estácio de Curitiba, coerente com seus princípios de inovação, dinamismo e 

atendimento permanente às necessidades e expectativas da sociedade no que tange à educação 

superior, elaborou o presente Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), para o período de 2016-

2020, assentado no binômio: qualidade e inclusão social. 

Quanto à qualidade, cabe sinalizar que, em educação, a mesma “não pode estar desgarrada das 

políticas e das finalidades das sociedades em que as instituições educativas realizam suas atividades de 

formação e de construção do conhecimento e da cidadania" (DIAS SOBRINHO, 2003, p. 150). 

Nesse enfoque, trata-se de educar, que não se restringe aos procedimentos de instrução, mas 

está vinculado à aprendizagem. Assim, tratando-se de uma instituição de ensino superior, volta-se à 
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formação de cidadãos capazes de assumir, com competência, o compromisso profissional vinculado ao 

curso no qual está inserido. 

A fim de atingir os objetivos dos diferentes cursos e programas com qualidade, torna-se 

indispensável a dimensão participativa das equipes que os coordenam, tendo em vista a análise e a 

discussão permanente de currículos antenadas às recentes inovações tecnológicas. Exige-se, para tal, 

um “processo social de comunicação” (DIAS SOBRINHO, 2005, p. 28). 

No que tange à inclusão social, cumpre ressaltar o propósito de democratizar os processos de 

escolarização, incluindo os grupos sociais com menores possibilidades de acesso aos cursos 

superiores, o que consequentemente se configura na dimensão de responsabilidade social. 

Conforme Dias Sobrinho (ibid., p. 92) “não se trata de homogeneidade. Cada instituição, 

segundo suas características próprias e de acordo com a sua missão, exerce a seu modo aquilo que 

entende ser sua responsabilidade diante da sociedade”. 

Partindo de uma análise pontual do PDI vigente, procurou-se captar os cenários externos e na 

comunidade interna - novos projetos; foram consultados o Projeto Pedagógico Institucional (PPI), as 

metas, os objetivos e as estratégias traçadas pelos gestores no Projeto de Auto-Avaliação Institucional; 

em atendimento aos princípios contidos no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(SINAES) – instituído pela Lei nº. 10.861 de 14 de abril de 2004. 

Reconhece-se, nessa perspectiva, que a releitura e a atualização das ações propostas podem e 

devem ser processos contínuos pontuando a dinâmica da Universidade e da própria sociedade atual. 

Considerando o pronunciamento de Koichiro Matsuura (2003, p. 13), “o papel da educação superior é 

cada vez mais definido em relação à globalização, à formação das sociedades do conhecimento e aos 

problemas, tensões e divisões que ocorrem entre as sociedades e no seu interior”. 

O Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI – da Faculdade Estácio de Curitiba está 

estruturado em objetivos, metas e estratégias em áreas pertinentes à sua competência, tendo como 

norte a Missão Institucional. 

Entende-se que a missão da educação superior é extremamente complexa e se encontra no 

centro de uma crise estrutural. Conforme Dias Sobrinho (2005, p. 22) “a educação superior é, ao 

mesmo tempo, um dos mais importantes motores de aprofundamento da crise e da superação da crise”. 

E, em tempo de crise, com o propósito de agir para superá-la, que este documento foi gerado. 

Comprometido em desenvolver projetos e ações que a consolidem, o presente PDI apresenta, 

assim, sua projeção de desenvolvimento nas áreas de ensino – graduação, graduação tecnológica, pós-

graduação lato sensu; pesquisa; extensão; gestão de recursos humanos; qualificação e capacitação do 

corpo docente e do técnico-administrativo; compromisso social e acadêmico com o corpo discente; 

política de comunicação interna e externa; responsabilidade social; implantação e desenvolvimento do 

programa de educação a distância; infraestrutura física e logística; sistema de auto-avaliação; e 
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sustentabilidade financeira. Tais projetos estão fundamentados no respeito à identidade institucional, à 

sua trajetória histórica, ao seu compromisso com a qualidade, à descentralização geográfica na oferta 

de cursos e serviços e ao valor acessível dos mesmos – considerados pela Faculdade Estácio de 

Curitiba como patamares fundamentais para democratização do ensino superior. 
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2 PERFIL INSTITUCIONAL 

 

2.1 BREVE HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO 

 

Em 2001 a instituição foi credenciada junto ao MEC, como Faculdade Pitágoras de 

Administração Superior de Curitiba, iniciando suas atividades com o Curso de Administração no 

segundo semestre de 2001. Está credenciada junto ao MEC pela Portaria n°. 1.824 de 15/08/2001, 

publicada no Diário Oficial da União em 17/08/2001. O curso de Administração foi autorizado pela 

Portaria n°. 1.824 de 15/08/2001, publicada no Diário Oficial da União em 17/08/2001, e reconhecido 

pela Portaria MEC n°. 4.466 de 22/12/2005, publicada no Diário Oficial da União em 23/12/2005. 

O Grupo Pitágoras tinha sua sede em Belo Horizonte (MG), e operava escolas de ensino 

básico em nove estados (Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Bahia, Espírito Santo, Maranhão, Pará, 

Amazonas e Rondônia) e no exterior (Japão), além de acumular considerável experiência internacional 

por ter também operado outras escolas no Iraque, na Mauritânia, no Congo Francês, em Angola, no 

Peru, no Equador e na China. O Pitágoras se associou à Apollo Internacional, parceira do Grupo 

Apollo, mantenedora da Universidade de Phoenix, para criar a empresa Pitágoras-Apollo 

Internacional. O principal objetivo desta nova empresa era operar dentro do sistema educacional 

brasileiro, com foco especial no ensino de terceiro grau, com uma concepção pedagógica inovadora e 

uma metodologia de ensino desafiadora. 

Mesmo que em caráter histórico, vale a pena falar dos cursos da Faculdade Pitágoras em 2002, 

a instituição recebeu autorização para o curso de Engenharia de Produção, que teve início no primeiro 

semestre de 2003. O curso de Engenharia de Produção foi autorizado pela Portaria n°. 3.890 de 

26/12/2002, publicada no Diário Oficial da União em 27/12/2002, e reconhecido pela Portaria n°. 939 

de 20/11/2006, publicada no Diário Oficial da União em 21/11/2006. 

Em 2003, a instituição foi vendida para o Grupo Radial de São Paulo. Na época o grupo 

contava com três unidades na cidade de São Paulo, e uma em Santo André (Grande São Paulo), 

possuía no total cerca de 9.000 alunos no ensino superior e uma experiência de mais de 40 anos na 

educação. Com isso a instituição sofreu mudança de mantença para Faculdade Radial Curitiba 

Sociedade Ltda., passando a  ser chamada de Faculdade Radial de Curitiba no ano de 2006. 

Deve-se ressaltar que o estágio dos cursos do Grupo Radial, entre os anos de 2003 a 2006, foi 

fruto de uma tentativa constante de aperfeiçoamento dos projetos pedagógicos que têm sido 

implantados desde o momento de concepção e posterior autorização e funcionamento pelo Ministério 

da Educação e Cultura (MEC). Os cursos sofreram modificações visando a sua adequação a 

parâmetros de sustentabilidade e qualificação acadêmicas. Na Faculdade Estácio de Curitiba, essas 

mudanças foram mais acentuadas em função de ter havido um processo de transferência de mantença. 
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A alteração, longe de se dar apenas no plano financeiro e burocrático, aconteceu também do ponto de 

vista acadêmico-pedagógico.  

Em um primeiro momento, buscou-se a manutenção da metodologia de ensino da Faculdade 

Pitágoras, calcada em um material didático previamente estruturado, a fim de não provocar mudanças 

bruscas junto aos alunos que já estavam na instituição. No entanto, após dois anos de tentativas 

frustradas, a Faculdade Radial optou por provocar profunda alteração curricular nos cursos, bem como 

mudanças na metodologia de ensino, práticas pedagógicas e no sistema de avaliação de aprendizagem.  

Ainda em 2003 a instituição, agora mantida pela Faculdade Radial Curitiba Sociedade Ltda., 

recebeu autorização para o curso de Direito, tendo início no segundo semestre de 2003. O curso de 

Direito foi autorizado pela Portaria n°. 2.316 de 28/08/2003, publicada no Diário Oficial da União em 

29/08/2003 e reconhecido pela Portaria n°. 323, publicada no Diário Oficial da União em 13/03/09. 

Em 2004, o Grupo Radial de São Paulo, credenciou junto ao MEC a Faculdade Estácio 

de Curitiba pela Portaria nº. 2.922 de 17/09/2004, publicada no Diário Oficial da União em 

20/09/2004. 

Em 2004, a instituição recebeu autorização para os cursos de Tecnologia em Processos 

Gerenciais, na época denominado como Gestão da Pequena e Média Empresa, Tecnologia em Gestão 

de Recursos Humanos, Tecnologia em Marketing e Tecnologia em Gestão Financeira. 

No ano de 2005 recebeu autorização para os cursos de Tecnologia em Logística, na época 

denominado de Gestão em Logística, Tecnologia em Gestão Pública, Tecnologia em Comércio 

Exterior, e Tecnologia em Gestão da Informação e Negócios. 

Em 2007 a instituição recebeu autorização para o curso de Ciências Contábeis, que iniciou no 

primeiro semestre de 2008. O curso de Ciências Contábeis foi autorizado pela Portaria n°. 609 de 

29/06/2007, publicada no Diário Oficial da União em 02/07/2007 e ainda não foi reconhecido. 

Também em 2007 a Faculdade Radial de Curitiba recebeu autorização para o curso de 

Engenharia Elétrica, que iniciou no segundo semestre de 2007. O curso de Engenharia Elétrica foi 

autorizado pela Portaria n°. 610 de 29/06/2007, publicada no Diário Oficial da União em 02/07/2007 e 

ainda não foi reconhecido. 

No ano de 2007 o Grupo Radial foi adquirido pelo Grupo Estácio Participações S. A. Logo a 

Faculdade Radial de Curitiba e Faculdade de Tecnologia Radial de Curitiba passaram a pertencer ao 

Grupo Estácio. Agora a Faculdade de Tecnologia Radial de Curitiba chama-se Faculdade Estácio de 

Curitiba. 
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2.2 INSERÇÃO REGIONAL 

 

Curitiba é a capital do Paraná, um dos três Estados que compõem a Região Sul do Brasil. Sua 

fundação oficial data de 29 de março de 1693, quando foi criada a Câmara. 

Os imigrantes - europeus e de outros continentes -, ao longo do século XX, deram nova 

conotação ao cotidiano de Curitiba. Seus modos de ser e de fazer se incorporaram de tal maneira à 

cidade que hoje são bem curitibanas festas cívicas e religiosas de diversas etnias, dança, música, 

culinária, expressões e a memória dos antepassados. Esta é representada nos diversos memoriais da 

imigração, em espaços públicos como parques e bosques municipais. 

A "mítica imigrante do trabalho" (observação do poeta Paulo Leminski, falecido no século 

passado) aliada a gestões municipais sem quebra de continuidade, acabou criando uma Curitiba 

planejada - e premiada internacionalmente, em gestão urbana, meio ambiente e transporte coletivo. A 

capital do Estado do Paraná, formada num altiplano 934 metros acima do nível do mar, carente de 

marcos de paisagem oferecidos pela natureza, acabou criando suas principais referências pela ciência e 

pela mão humana. 

No século XX, no cenário da cidade planejada, a indústria se agregou com força ao perfil 

econômico antes embasado nas atividades comerciais e do setor de serviços. A cidade enfrentou, 

especialmente nos anos 1970, a urbanização acelerada, em grande parte provocada pelas migrações do 

campo, oriundas da substituição da mão-de-obra agrícola pelas máquinas. Curitiba enfrenta agora o 

desafio de grande metrópole, onde a questão urbana é repensada sob o enfoque humanista de que a 

cidade é primordialmente de quem nela vive.  

 

DADOS DA CIDADE DE CURITIBA 

Altitude: 945 m 

Área: 434,967 km² 

Área verde por habitante: 51 m² 

Bairros: 75 

Clima: Subtropical 

Extensão Norte-Sul: 35 Km 

Extensão Leste-Oeste: 20 Km 

Fuso Horário: Brasília (UTC-3) 

Gentílico: Curitibano 

Latitude: 25º25'48'' Sul 

Longitude: 49º16'15'' Oeste 

Pluviosidade: 1500 mm/ano 

População: 1.851.215 habitantes (IBGE/2009) 

Relevo: Levemente ondulado 

Temperatura média no verão: 21 ºC 

Temperatura média no inverno: 13 ºC 

  

Tabela 1 – Dados de Curitiba 

Fonte: http://www.curitiba.pr.gov.br, 2015. 

http://www.curitiba.pr.gov.br/


FACULDADE ESTÁCIO DE CURITIBA 

 

 

11 Plano de Desenvolvimento Institucional 
2016 - 2020 

2.2.1 Mapas de Curitiba 

 

 

Figura 1 – Mapa de Curitiba 

Fonte: www.curitiba.pr.gov.br, 2015. 

 

 

 

Figura 2 – Mapa da Região Metropolitana de Curitiba 

Fonte: www.curitiba.pr.gov.br, 2015. 

http://www.curitiba.pr.gov.br/
http://www.curitiba.pr.gov.br/


FACULDADE ESTÁCIO DE CURITIBA 

 

 

12 Plano de Desenvolvimento Institucional 
2016 - 2020 

2.2.2 Transporte 

 

Trinta e dois de cada cem curitibanos utilizam todos os dias o transporte coletivo. 

São vermelhos, os Expressos, Articulados e Bi-articulados que cruzam diariamente os eixos 

Norte-Sul, Leste-Oeste e a região do Boqueirão, unindo os limites da cidade. Os ônibus brancos da 

Linha Circular-Centro cobrem apenas o centro da cidade. Os pontos colaterais e sub-colaterais do 

mapa são ligados pelas linhas Interbairros, em círculos concêntricos que se ampliam, unindo toda a 

cidade. 

O veloz "Ligeirinho" (semiexpresso), de cor cinza e design moderno, tem poucas paradas 

decrescentes ao longo do tempo. A integração entre todos os eixos, ao longo de terminais e estações 

intermediárias, é realizada pelos ônibus bi-articulados alaranjados. E o Convencional, amarelo, 

continua percorrendo caminhos pré-1970, mais centrais e curtos, quando era o único meio de 

transporte de massa disponível. 

A Rede Integrada de Transporte (RIT) possui 2.100 ônibus (1.500 urbanos e 600 

metropolitanos integrados).  Dos 1.500 primeiros, 1.280 estão em operação diária e transportam, por 

dia hábil, 2,040 milhões de passageiros (1,55 milhão em Curitiba, dos quais 800 mil pagadores; 490 

mil, dos quais 230 mil pagadores, na Região Metropolitana). Os ônibus viajam, dia a dia, todos os 

caminhos de Curitiba e dos bairros, distribuídos por 385 linhas (285 urbanas e 100 metropolitanas) e 

cinco mil paradas, reforçados por 351 Estações-Tubo e 29 terminais de integração. 

 

 

Figura 3 – Transporte Público em Curitiba 

Fonte: http://www.curitiba.pr.gov.br, 2015. 

 

2.2.3 Meio Ambiente 

 

Curitiba tem um dos melhores índices de áreas verdes do país: 52 metros quadrados por 

habitante, totalizando aproximadamente 82 milhões de m². Ao percorrer as trilhas e atrações das áreas 

verdes da cidade, é possível imaginar a importância, para a população, dos cuidados com o meio 

http://www.curitiba.pr.gov.br/
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ambiente. Os 30 parques e bosques são o resultado mais visível de uma série de medidas públicas 

tomadas ao longo do tempo. Algumas se revestem de especial significado. 

Alguns parques são lineares, ou seja, existem à medida que diversos deles se unem, ao longo 

dos grandes rios e em fundos de vale. Funcionam como barreiras naturais para impedir a ocupação 

indevida dessas áreas, sujeitas a enchentes, e para livrar os rios e córregos da degradação (como sua 

transformação em depósitos de lixo). Os lagos, formados em alguns parques, contêm naturalmente as 

enchentes porque funcionam como reguladores da vazão de suas águas. 

A coleta do lixo reciclável, a compra do lixo e o sistema de deposição dos resíduos, no Aterro 

Sanitário da Caximba, chamaram a atenção da Organização das Nações Unidas (ONU), em 1990. 

Naquele ano, Curitiba recebeu o United Nations Environment Program (Unep), prêmio máximo na 

área de meio ambiente. 

Contemporaneamente, os programas de separação domiciliar e coleta seletiva de lixo 

reciclável vêm sendo pensados e aplicados também por alguns municípios vizinhos, em uma atitude de 

metrópole – porque gente não tem fronteiras - reforçada pela legislação e sua fiscalização, por órgãos 

das três esferas de poder público. 

O interesse da população em preservar o meio ambiente aumenta na mesma proporção dos 

benefícios gerados pelos programas ambientais. O Câmbio Verde, por exemplo, troca lixo reciclável 

por sacolas de hortifrutigranjeiros de época, em pontos fixos da periferia de Curitiba. Outra iniciativa 

importante é o Olho d’Água, programa de educação ambiental com participação comunitária, 

especialmente de estudantes da rede municipal de ensino. É uma grande parceria para monitorar a 

qualidade da água das bacias hidrográficas dos principais rios que cortam Curitiba. 

Do simples plantio de árvores a todo o complexo de produção vegetal, do pequeno jardinete ao 

parque gigantesco, da atitude de Se-Pa-Rar o lixo em casa até a transformação de plástico, lata e papel 

em novos produtos, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente se empenha em preservar e melhorar o 

espaço de vida coletivo dos curitibanos, por uma vida com mais qualidade e com um olhar generoso 

na direção das gerações futuras. 

 

2.2.4 Turismo e Lazer 

 

A cultura sempre teve um papel de destaque no desenvolvimento de Curitiba. Ela foi um dos 

primeiros setores a dar visibilidade nacional à cidade, na década de 1970, com ações e iniciativas 

ousadas, que naquela época já atribuía a capital do Paraná a marca da inovação também nessa área.  

Em 2003, Curitiba recebeu o título de Capital Americana da Cultura, outorgado pela 

Organização dos Estados Americanos (OEA). Foi o resultado de uma transformação que começou há 

mais de 30 anos antes.  
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A Fundação Cultural de Curitiba tem atualmente uma ampla infraestrutura, constituída por um 

organismo especializado funcional, 150 espaços culturais em 50 prédios espalhados pela cidade, 

estruturas diversificadas e equipado de acordo com exigências e normas técnicas. A prioridade é a 

descentralização da cultura. Para isso, está presente em todos os distritos, através dos centros culturais, 

bibliotecas, museus, cinemas, teatros, salas de exposições, workshops, todos equipados para satisfazer 

os artistas e a comunidade. A Fundação também é responsável pela preservação, conservação e 

investigação do patrimônio cultural de Curitiba. Sua sede fica em um prédio pertencente ao 

Patrimônio Histórico do Estado, a Mansão Wolf, 1877, no Largo da Ordem, no Setor Histórico de 

Curitiba. No pátio da Fundação é o Teatro do Pia, foi inaugurado em 1973. É o primeiro espaço 

público do país para teatro infantil de marionetes.  

O Setor Histórico é outra inovação de política cultural da cidade. Nos anos de 1970, quando 

ainda comentando sobre a preservação dos edifícios, Curitiba criou, por lei, a preservação de um 

trimestre inteiro histórico, um acontecimento que mais tarde passou a ser usada em todo o Brasil. 

 

 

Figura 4 – Evento cultural em Curitiba 

Fonte: http://www.curitiba.pr.gov.br, 2015. 

 

Os espaços culturais de Curitiba são uma atração à parte. O Parque das Pedreiras, por 

exemplo, que abriga a Pedreira Paulo Leminski e teatro Ópera de Arame, já se tornaram atrações 

turísticas. A Pedreira Paulo Leminski é um grande local de eventos, com capacidade para 30 mil 

pessoas. 

A Ópera de Arame foi construída em tempo recorde de 75 dias para entreter a primeira edição 

do Festival de Teatro de Curitiba, em 1992. Construído em metal em forma de fio, tornou-se uma 

estrutura arquitetônica da cidade e do país. A Pedreira como a Ópera faz parte de um conceito 

inovador urbano. Eram lugares feios, pedreiras desativadas, feridas provocadas pelo homem na 

natureza. Foram corrigidas e transformadas em locais de beleza única. O Teatro Guaira é um dos 

maiores da América Latina. O Museu Oscar Niemeyer é um dos projetos mais impressionantes do 

gênio arquitetônico. No Setor Histórico, o Memorial de Curitiba é um lugar novo, moderno, fruto de 

um projeto inspirado no pinheiro paranaense. 

http://www.curitiba.pr.gov.br/
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O Espaço Cultural Frans Krajcberg está situado no Jardim Botânico, um dos parques mais 

famosos de Curitiba. Abriga 114 esculturas de grande porte e três relevos esculpidos em casca de 

árvore, que estão sendo doados para o município. É o primeiro do mundo especificamente projetado 

para abrigar obras do artista polonês naturalizado brasileiro.  

O Complexo Cultural Solar do Barão no centro da cidade, abriga o Museu da Fotografia, o 

Museu da Gravura, o Museu do Cartaz e a biblioteca de quadrinhos bem como salas de exposições, 

auditório e oficinas de formação. A biblioteca de quadrinhos, que foi inaugurada em 1982, é pioneira 

no país e desenvolve exposições, concursos de histórias em quadrinhos e cartuns, exposições e 

oficinas criativas. Tem mais de 10 mil membros e um acervo de 45 mil exemplares.O Museu do 

Cartaz, fundado em 1981, tem uma coleção de 10 000 posters sobre vários temas, com obras do Brasil 

e de países como a Polônia, Japão, Itália e Argentina, entre outros. O Museu da Gravura, no Solar 

também, abriga exposições do acervo e dos artistas, bem como cursos de serigrafia, litografia e 

xilogravura. A coleção é feita a partir do Poty Lazzarotto Paraná Picasso e Andy Warhol. 

O Centro de Criatividade de Curitiba, no bairro São Lourenço, foi criado usando a estrutura 

original de uma antiga fábrica de cola. Está composto por cinco pavilhões, com cerca de 2,5 milhões 

de metros quadrados. Funciona como um verdadeiro laboratório de criação com oficinas de artesanato 

permanentes, arte e música, aberto a toda população. Ali também funciona o Teatro Cleon Jacques - 

espaço alternativo para a apresentação de arte - a Biblioteca Augusto Stresser e a Casa Erbo Stenzel, 

com exposição permanente de esboços da obra do escultor que marcou a paisagem de Curitiba. 

No bairro do Portão, o MuMA - Museu Metropolitano de Arte exibe uma coleção permanente 

de artistas paranaenses e de Pancetti, Guignard, Di Cavalcanti, Djanira, Portinari, Mário Cravo, Burle 

Marx e os catalães Isabel Pons. Uma escultura de Tomie Ohtake fica no pátio do museu. Ali também 

localiza-se o teatro Antonio Carlos Kraid, Cinema Guarani, a Biblioteca e o Clube de Xadrez. Além 

do Cinema Guarani, a Fundação tem dois cinemas no centro da cidade, o Cine Luz e a Cinemateca, 

que oferecem filmes de arte a preços populares. Aos domingos, há um projeto “Cine a 1 real”, com os 

filmes mais populares e ingresso mais barato (R$ 1), para permitir que todas as pessoas possam ir ao 

cinema. Além disso, a cidade tem com o projeto “Cinema nos Bairros”, criado para facilitar aos 

moradores o acesso a produções de vídeo e cinema, com mostras livres nos bairros. O projeto tem 

exibições semanais nas escolas, nas Ruas da Cidadania, salões paroquiais ou de associações e outras 

instituições, espaços parceiros do projeto. Há apresentações para as crianças, de como os projetores e 

uma breve análise de cada filme, para despertar interesse pela arte do cinema. O programa inclui 

também filmes de cineastas do Paraná, para valorizar a produção cultural local. 

Na área de música, Curitiba conta com um Conservatório de Música Popular Brasileira, que 

mantém grupos fixos, tais como orquestras À Base do Sopro e À Base da Corda, além de vocais 

Brasileirão e Brasileirinho. A cidade conta também com a Camerata Antiqua de Curitiba, a mais 
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importante do país na área da música antiga. A Fundação Cultural de Curitiba promove, desde 1982, a 

maior Oficina de Música da América Latina, com uma duração de 20 dias, com uma média de 2 000 

estudantes e grupos de 21 mil pessoas em mais de 100 concertos.  

 

 

Figura 5 – Parques de Curitiba 

Fonte: http://www.curitiba.pr.gov.br, 2015. 

 

Curitiba também valoriza os seus parques com atividades culturais que prestam homenagem a 

sua etnia. O Parque Tingui abriga o Memorial Ucraniano, com um portal e uma réplica da antiga igreja 

de São Miguel, da Serra do Tigre, município de Mallet (PR), com sua cúpula dourada, construída em 

madeira em estilo bizantino, onde há uma exposição permanente de pêssankas (ovos pintados à mão), 

ícones e bordados.  

O Memorial da Imigração Polonesa, mais conhecido como o "Bosque do Papa", oferece ao 

visitante, além da área verde que oferece um belo passeio, o contato com as tradições dos imigrantes 

poloneses - sua arte, suas crenças, seus hábitos. Durante o ano, são realizados eventos pela Fundação 

Cultural de Curitiba, juntamente com a comunidade polonesa. A primeira das casas tradicionais que 

adornam o bosque foi abençoada pelo Papa João Paulo II, quando ele estava na cidade em 1980.  

É assim que a cultura se estende em Curitiba, nos espaços que foram construídos por seus 

habitantes e preservado não apenas como manifestações locais, mas transformado em patrimônio 

cultural da cidade.  

 

2.2.5 Aspectos Sócioeconômicos 

 

O município de Curitiba possui uma população urbana de aproximadamente 1,83 milhões de 

habitantes (estimativa do IBGE para 2015) e 30% pertencem ao target da Estácio, que contempla as 

classes sociais B e C em faixa etária entre 18 e 35 anos.   

http://www.curitiba.pr.gov.br/
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Figura 6 – Aspectos Socioeconômicos 

Fonte: http://www.curitiba.pr.gov.br, 2015. 

 

O Paraná ultrapassou o Estado do Rio Grande do Sul e se tornou a quarta maior economia entre os 

estados brasileiros em 2013, segundo dados divulgados em 19/11/2015 pelo pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). Naquele ano, o Produto Interno Bruto (PIB) paranaense chegou a R$ 332,84 

bilhões, enquanto o gaúcho foi a R$ 331,1 bilhões. Isto mostra o avanço do Estado do Paraná frente a 

economia nacional. 

A distância entre o "líder" do ranking e os demais, no entanto, está diminuindo. De 2010 a 2013, a 

participação de São Paulo no PIB nacional caiu de 33,3% para 32,1%. Já o Paraná foi o estado que mais 

ganhou participação no PIB nacional, passando de 5,8% para 6,3%. Esse crescimento se deve à  indústria 

extrativa. O preço do minério de ferro está um pouco declinante, mas ainda mantém-se alto.  

Em relação ao mercado de trabalho, Curitiba mantém o 5º lugar no ranking das capitais 

nacionais em número de empregos. 

 

 

http://www.curitiba.pr.gov.br/
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2.2.6 Ranking de capitais com maior número de empregos 

 

 

Figura 7 – Ranking de capitais com o maior número de empregos 

Fonte: TEM/DES/CGET/RAIS – 2007. 

 

Em Curitiba a área de serviços representa 64,5% dos empregos formais, seguida pelo 

comércio com 18,2% e indústria com 13,6% 

 

Figura 8 – Percentual de empregos por setor 

Fonte: TEM/DES/CGET/RAIS – 2007. 

 

Os empregos formais no município de Curitiba totalizaram 944 mil, segundo MTE/RAIS 

2014. Isso representa um crescimento de 45% em relação a 2005, quando o número de empregos foi 

de 649 mil. No Brasil a média foi de 50% para o mesmo período.  

O total de empregos formais de Curitiba representa cerca de 2% do total nacional e 30% do 

Paraná. Segue o ranking das capitais brasileiras com empregos formais: 
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Gráfico 1 – Ranking das capitais brasileiras com empregos formais 

Fonte: MTE/RAIS, 2014 

 

Em Curitiba, é no setor de serviços que se encontra o maior volume de emprego formal, sendo 

responsável por 66% do estoque total (618.566) do município em 2014. Em segundo lugar, está o 

comércio (17%) e, em terceiro, a Indústria (11%). 

 

 

Gráfico 2 - Empregos formais em Curitiba, segundo Setor Econômico – 2014 

Fonte: MTE/DES/CGET/RAIS - 2014 
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Em relação ao porte1, as grandes empresas responderam por aproximadamente 38% do total de 

empregos formais em 2014. O porte que mais cresceu foi o das grandes empresas, com evolução de 

cerca de 60%. As microempresas, apesar de representar a maioria dos estabelecimentos, teve o menor 

crescimento desde 2005, evoluindo 34,8%, representando apenas 23% do total de empregos formais. 

 

Gráfico 3 - Empregos em Curitiba, Segundo o Porte da Empresa – 2014 

Fonte: MTE/DES/CGET/RAIS – 2014 

 

O perfil dos empregados no mercado de trabalho apresenta uma predominância dos homens, 

os quais representam 51,2%, sobre as mulheres, que são 48,8% da força de trabalho formal. A maior 

concentração de trabalhadores está na faixa etária de 30 a 39 anos, representando 29% do total. 

É interessante avaliar a faixa de 50 a 64 anos que em 2014 representou 17,3%, enquanto em 

2005 representava apenas 12% do total de empregos da cidade. Em relação às faixas etárias mais 

novas, em 2005 os empregados formais de até 17 anos representava 1%. Já a de 18 a 24 representava 

17,2%, ficando evidente que houve uma diminuição da participação dessa população no total de 

empregados formais. 

 

                                              
1 0 - 19 empregados = Micro; 20 a 99 empregados = pequena; 100 a 499 empregados = Média; 500 ou mais 

empregados = grande. 
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Figura 9 -  Distribuição dos vínculos ativos por atributos pessoais - 2014 

Fonte: MTE/DES/CGET/RAIS, 2014. 

 

Segundo dados do Ministério do Trabalho (MTE - 2014), Curitiba tem o menor custo da mão 

de obra das grandes capitais. No setor primário, o custo da mão de obra de Curitiba fica atrás de sete 

capitais, com um salário médio de R$ 1.238,36, é, porém, 57% menor que São Paulo. 

No setor industrial, Curitiba posiciona-se atrás de nove capitais brasileiras, com salário médio 

de R$ 2.025,58, o que indica um custo 44% inferior à média de Florianópolis. 

Em relação à Construção Civil, Curitiba apresenta um salário médio de R$ 1.250,12, o que 

representa um custo de mão de obra de 23% inferior à média das capitais: Rio de Janeiro, São Paulo, 

Porto Velho, Brasília, Florianópolis e Salvador. 

No Comércio, com um salário médio de R$ 1.088,26, Curitiba posiciona-se atrás de três 

capitais, apresentando custo de mão de obra 27% inferior à média dessas cidades. 

No setor de Serviços, com um salário médio de R$ 1.951,18, Curitiba posiciona-se atrás de 

onze capitais apresentando um custo inferior em torno de 46%. 
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2.2.7 Perfil Avançado de Curitiba 

 

TERRITÓRIO E PREFEITO(A) 

Microrregião Geográfica MRG de Curitiba 

Desmembrado de Paranaguá 

Data de Instalação 29/03/1693 

Data de Comemoração (Aniversário) 29 de Março 

Altitude da sede (IBGE) (m) 934 

Distância à Capital (SETR) (km) - 

Prefeito(a) (TRE-PR) Gustavo Bonato Fruet 

 

ELEITORES E ZONAS 

ELEITORAIS 
FONTE DATA MUNICÍPIO REGIÃO ESTADO 

Número de Eleitores TSE 2014 1.240.946 
2.196

.384 
7.865.950 

Quantidade de Zonas 

Eleitorais 
TRE-PR 2014 10 26 206 

ÁREA TERRITORIAL E 

DEMOGRÁFICA 
FONTE DATA MUNICÍPIO REGIÃO ESTADO 

Área Territorial (ITCG) 

(km2) 
ITCG 2015 435,495 8.584,941 199.880,200 

Densidade Demográfica 

(hab/km2) 
IPARDES 2015 4.315,45 387,73 55,85 

Grau de Urbanização (%) IBGE 2010 100,00 94,00 85,33 

População - Estimada 

(habitantes) 
IBGE 2015 1.879.355 3.328.666 11.163.018 

População - Censitária 

(habitantes) 
IBGE 2010 1.751.907 3.060.332 10.444.526 

População - Contagem 

(habitantes)(1) 
IBGE 2007 1.797.408 3.063.140 10.284.503 

Taxa de Crescimento 

Geométrico (%) 
IBGE 2010 0,99 1,40 0,89 

Índice de Idosos (%) IBGE 2010 37,80 28,35 32,98 

Razão de Dependência (%) IBGE 2010 37,98 40,63 43,78 

Razão de Sexo (%) IBGE 2010 91,09 94,37 96,56 

Taxa de Envelhecimento 

(%) 
PNUD/IPEA/FJP 2010 7,55 6,38 7,55 
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DESENVOLVIMENTO 

HUMANO E RENDA 
FONTE DATA MUNICÍPIO REGIÃO ESTADO 

Índice de Desenvolvimento 

Humano - IDH-M 
PNUD/IPEA/FJP 2010 0,823 ... 0,749 

Índice de Gini da Renda 

Domiciliar Per Capita 
IBGE 2010 0,5652 ... 0,5416 

EDUCAÇÃO FONTE DATA MUNICÍPIO REGIÃO ESTADO 

Matrículas na Creche 

(alunos) 
SEED 2014 38.018 56.837 174.958 

Matrículas na Pré-escola 

(alunos) 
SEED 2014 27.873 58.548 221.027 

Matrículas no Ensino 

Fundamental (alunos) 
SEED 2014 226.455 443.332 1.476.146 

Matrículas no Ensino Médio 

(alunos) 
SEED 2014 79.784 137.848 476.110 

Matrículas na Educação 

Profissional (alunos) 
SEED 2014 18.021 22.197 66.362 

Matrículas no Ensino 

Superior (alunos) 
MEC/INEP 2013 126.926 136.613 360.424 

Taxa de Analfabetismo de 

15 anos ou mais (%) 
IBGE 2010 2,13 ... 6,28 

SAÚDE FONTE DATA MUNICÍPIO REGIÃO ESTADO 

Estabelecimentos de Saúde 

(número) 
MS-CNES 2014 5.617 6.676 21.694 

Leitos Hospitalares 

Existentes (número) 
MS-CNES 2014 5.673 8.367 27.691 

Taxa de Fecundidade 

(filhos/mulher) 

PNUD/IPEA/FJ

P 
2010 1,58 ... 1,86 

Taxa Bruta de Natalidade 

(mil habitantes) 
IBGE/SESA-PR 2013 13,48 15,04 14,16 

Taxa de Mortalidade Geral 

(mil habitantes) (P) 

Datasus/SESA-

PR 
2013 5,53 5,65 6,34 

Taxa de Mortalidade 

Infantil (mil nascidos vivos) 

(P) 

Datasus/SESA-

PR 
2013 8,82 9,86 10,95 

Taxa de Mortalidade em 

Menores de 5 anos (mil 

nascidos vivos) (P) 

Datasus/SESA-

PR 
2013 10,19 11,45 12,73 

Taxa de Motalidade 

Materna (100 mil nascidos 

vivos) (P) 

Datasus/SESA-

PR 
2013 32,09 28,57 41,73 
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DOMICÍLIOS E 

SANEAMENTO 
FONTE DATA MUNICÍPIO REGIÃO ESTADO 

Número de Domicílios IBGE 2010 635.631 1.072.031 3.755.090 

Número de Domicílios 

Particulares Permanentes 
IBGE 2010 576.190 967.036 3.298.297 

Abastecimento de Água 

(unidades atendidas (2)) 
Sanepar/Outras 2014 751.619 1.205.768 3.583.496 

Consumo de Água - 

Volume Faturado (m3) 
Sanepar/Outras 2014 128.278.838 203.394.361 584.159.637 

Consumo de Água - 

Volume Medido (m3) 
Sanepar/Outras 2014 110.984.103 173.744.075 491.780.723 

Atendimento de Esgoto 

(unidades atendidas (2)) 
Sanepar/Outras 2014 695.082 932.913 2.364.096 

ENERGIA ELÉTRICA FONTE DATA 
MUNICÍPI

O 
REGIÃO ESTADO 

Consumo de Energia 

Elétrica (Mwh) 
COPEL 2014 4.951.764 9.338.159 29.468.894 

Consumidores de Energia 

Elétrica (número) 
COPEL 2014 787.954 1.306.964 4.458.073 

TRABALHO FONTE DATA 
MUNICÍPI

O 
REGIÃO ESTADO 

Número de 

Estabelecimentos - RAIS 
MTE 2014 62.150 88.462 314.609 

Número de Empregos - 

RAIS 
MTE 2014 943.667 1.276.378 3.167.134 

População em Idade Ativa 

(PIA) (pessoas) 
IBGE 2010 1.531.838 2.628.164 8.962.587 

População Economicamente 

Ativa (PEA) (pessoas) 
IBGE 2010 995.543 1.687.845 5.587.968 

População Ocupada (PO) 

(pessoas) 
IBGE 2010 947.195 1.604.177 5.307.831 

Taxa de Atividade de 10 

anos ou mais (%) 
IBGE 2010 64,99 64,22 62,35 

Taxa de Ocupação de 10 

anos ou mais (%) 
IBGE 2010 95,14 95,04 94,99 
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AGROPECUÁRIA FONTE DATA MUNICÍPIO REGIÃO ESTADO 

Valor Bruto Nominal da 

Produção Agropecuária (R$ 

1,00) 

DERAL 2014 10.019.489,94 
1.875.457.871

,29 
70.675.022.152,79 

Bovinos (cabeças) IBGE 2014 1.184 84.250 9.181.577 

Equinos (cabeças) IBGE 2014 235 24.763 301.931 

Galináceos (cabeças) IBGE 2014 - 6.420.200 301.885.901 

Ovinos (cabeças) IBGE 2014 905 34.896 650.231 

Suínos (cabeças) IBGE 2014 28 72.818 6.394.330 

Milho (toneladas) IBGE 2014 446 344.457 15.823.241 

Feijão (toneladas) IBGE 2014 40 53.641 813.623 

Mandioca (toneladas) IBGE 2014 80 21.103 3.958.798 

FINANÇAS PÚBLICAS FONTE DATA MUNICÍPIO REGIÃO ESTADO 

Receitas Municipais (R$ 

1,00) 
Prefeitura 2014 

6.675.341.575

,96 

9.829.442.023

,29 
26.727.385.073,50 

Despesas Municipais (R$ 

1,00) 
Prefeitura 2014 

6.422.553.199

,79 

9.422.206.355

,03 
25.942.371.794,75 

ICMS (100%) por 

Município de Origem do 

Contribuinte (R$ 1,00) 

SEFA-PR 2014 
7.555.669.171

,73 

14.363.513.70

5,64 
22.521.523.212,12 

ICMS Ecológico - Repasse 

(R$ 1,00) 
SEFA-PR 2014 2.465.710,42 58.394.566,03 230.723.935,27 

Fundo de Participação dos 

Municípios (FPM) (R$ 

1,00) 

MF/STN 2014 
196.235.702,5

2 

608.436.876,0

1 
4.336.170.922,00 

PRODUTO E RENDA FONTE DATA MUNICÍPIO REGIÃO ESTADO 

PIB Per Capita (R$ 1,00) IBGE/Ipardes 2012 33.292 32.605 24.195 

Valor Adicionado Bruto 

(VAB) a Preços Básicos 

(R$ 1.000,00) 

IBGE/Ipardes 2012 46.910.079 82.862.165 216.776.696 

VAB a Preços Básicos - 

Agropecuária (R$ 1.000,00) 
IBGE/Ipardes 2012 19.051 537.277 19.993.292 

VAB a Preços Básicos - 

Indústria (R$ 1.000,00) 
IBGE/Ipardes 2012 7.966.911 22.252.745 53.186.260 

VAB a Preços Básicos - 

Serviços (R$ 1.000,00) 
IBGE/Ipardes 2012 38.924.117 60.072.140 143.597.130 

Valor Adicionado Fiscal 

(VAF) (R$ 1,00) (P) 
SEFA-PR 2013 

38.278.880.01

5 

85.749.723.80

7 
222.013.884.242 
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VAF - Produção Primária 

(R$ 1,00) (P) 
SEFA-PR 2013 97.105.185 677.031.727 41.984.935.887 

VAF - Indústria (R$ 1,00) 

(P) 
SEFA-PR 2013 

16.670.896.38

6 

50.088.197.41

0 
98.085.035.195 

VAF - Comércio/Serviços 

(R$ 1,00) (P) 
SEFA-PR 2013 

21.496.151.18

1 

34.952.846.56

2 
81.590.428.308 

VAF - Recursos/Autos (R$ 

1,00) (P) 
SEFA-PR 2013 14.727.263 31.648.108 353.484.852 

Resultados da população residente em 1º de abril de 2007, encaminhados ao Tribunal de Contas da União em 14 de novembro de 2007. Para os 
municípios com mais de 170.000 habitantes (Cascavel, Colombo, Curitiba, Foz do Iguaçú, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e São José dos 
Pinhais) não houve contagem da população e nesses casos foi considerada a estimativa na mesma data. 
Unidades (economias) atendidas é todo imóvel (casa, apartamento, loja, prédio, etc.) ou subdivisão independente do imóvel para efeito de 

cadastramento e cobrança de tarifa (Adaptado do IBGE, CIDE, SANEPAR). 
 

Tabela 2 – Perfil Avançado de Curitiba 

Fonte: http://www.curitiba.pr.gov.br, 2015. 

 

Distribuição das Empresas por bairros de Curitiba (PR) e Target: 

 

 

*Target = Jovens de 18 a 35 alunos das Classes BC                        % de Geoposicionamento das Empresas = 89%   

 

Figura 10 - Distribuição das Empresas por bairros de Curitiba (PR) e Target 

Fonte: http://www.curitiba.pr.gov.br, 2015. 

  

http://www.curitiba.pr.gov.br/
http://www.curitiba.pr.gov.br/
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Figura 11 – Bairros de Curitiba 

Fonte: http://www.curitiba.pr.gov.br, 2015. 

http://www.curitiba.pr.gov.br/


FACULDADE ESTÁCIO DE CURITIBA 

 

 

28 Plano de Desenvolvimento Institucional 
2016 - 2020 

2.2.8 Incentivos Fiscais da Cidade Curitiba 

 

Lei Complementar 22/1998 oferece às empresas que se instalarem no Parque de Software 

isenção do ITBI, isenção por dez anos para o IPTU, taxas pelo exercício do poder de polícia, 

contribuição de melhoria e redução do pagamento do ISS para 2%. 

Lei Complementar 39/2001: ISS Tecnológico – Redução do ISS para empresas estabelecidas 

há mais de dois anos no Município, para ser aplicado em despesas específicas. 

Lei Complementar 58/2005: Estende o benefício de redução do ISS para 2% para as seguintes 

atividades: 

 I.  Arrendamento Mercantil (leasing);  

 II.  Serviços para destinatários no exterior;  

 III. Operadoras de plano de assistência à saúde e cooperativas de serviços;  

 IV. Escolas do ensino fundamental, educação pré-escolar, educação  média de formação 

geral e ensino;  

 V. Atividades de unidade de central de atendimento (Call Centers) e  de assistência técnica 

remota.  

Lei Complementar 64/2007: Curitiba Tecnoparque – trata-se de incentivo às empresas de base 

tecnológica e instituições de ciência e tecnologia. Possibilita a redução da alíquota do ISS para 2%, 

isenção do ITBI, isenção por dez anos do IPTU, taxas de serviços e pelo poder de polícia, contribuição 

de melhoria, redução de 50% (cinqüenta por cento) do IPTU, incidente, pelo prazo de 5 (cinco) anos, 

sobre o imóvel locado a contar do exercício posterior à data de locação. 

As atividades a serem beneficiados por esse incentivo são: 

I. Fabricação e Serviços em Sistemas de Telecomunicações; 

II. Fabricação de Equipamentos e Serviços de Informática; 

III. Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológicos; 

IV. Design; 

V. Laboratórios de Ensaios e Testes de Qualidade; 

VI. Instrumentos de Precisão e de Automação Industrial; 

VII. Biotecnologia, Nanotecnologia, Novos Materiais, tecnologias em Saúde e em Meio 

Ambiente; 

VIII. Outros setores produtivos, quando baseados em atividades tecnológicas. 

 

Além do expressivo tamanho do mercado do município de Curitiba, a expectativa é de que 

este cresça nos próximos anos, principalmente pelo aumento da participação da classe C no ensino 

superior, que já é uma realidade não apenas na capital paranaense, como em todo o país. 
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2.3 MISSÃO INSTITUCIONAL 

 

A missão da Faculdade Estácio de Curitiba é EDUCAR PARA TRANSFORMAR. Integramos 

academia e gestão para oferecer uma educação transformadora ao maior número de pessoas, criando 

impacto positivo para a sociedade. Para isso, se propõe a fornecer ensino e formação profissional para 

grande número de alunos, tendo como princípio que seus cursos de graduação estão inseridos em um 

cenário de ensino superior de massa de qualidade. Como centro de divulgação e socialização do 

conhecimento humano, tem como foco prioritário e permanente o ensino, alimentado pela visão 

interdisciplinar; por práticas docentes inovadoras e diferenciadas; pela centralização no estudante e 

não no professor e pela uniformidade de programas de disciplinas e cursos.  

Faz parte também da missão institucional da Faculdade Estácio de Curitiba uma orientação 

fortemente vocacional em seus programas de ensino, presentes nos projetos pedagógicos dos cursos, 

especialmente os de graduação tecnológica. Como faculdade, ela se distingue de outras instituições de 

ensino por ter como princípio a manutenção de um intenso programa de cooperação com o mundo do 

trabalho. 

Acrescente-se ainda como missão da Faculdade Estácio de Curitiba proporcionar acesso a um 

ensino de qualidade a diferentes segmentos da população, criando vínculos fortes e duradouros com 

nossos alunos e contribuindo para o desenvolvimento científico, tecnológico, cultural e social das 

comunidades onde atuamos, sempre com comprometimento ético e responsabilidade social. 

A visão 2020 é ser reconhecida como a melhor opção em Educação Superior para alunos, 

colaboradores e acionistas. 

Nossos valores são: 

 Foco no aluno: o aluno é nossa razão de ser; 

 Gente e Meritocracia: valorizamos e reconhecemos o mérito do maior ativo que possuímos -

nossa gente; 

 Inovação: devemos criar e ousar sempre; 

 Simplicidade: devemos ser simples para sermos ágeis e austeros; 

 Resultado: perseguimos resultados extraordinários com paixão e método, agindo sempre como 

“donos”; 

 Ética: não toleramos desvios de conduta; 

 Excelência: perseguimos a excelência na prestação de serviços dentro e fora da sala de aula; 

 Hospitalidade: tratamos as pessoas como gostamos de ser tratados. 

 

2.4 FINALIDADES 
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A Faculdade Estácio de Curitiba através de seu Regimento Interno estipula normas emanadas 

do seu Conselho Superior de Administração e pela legislação educacional em vigor e tem como base 

os seguintes princípios e finalidades: 

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

reflexivo; 

II. Formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em setores 

profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar 

na sua formação contínua; 

III. Incentivar a difusão da cultura e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do 

meio em que vive; 

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

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

outras formas de comunicação; 

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

possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo 

adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração; 

VI. Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e 

regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação 

de reciprocidade; 

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

e benefícios da criação cultural e tecnológica presente na instituição. 

 

Com relação à gestão institucional, a IES sabe da necessidade e importância de investimentos 

constantes na ampliação, recuperação e manutenção da estrutura física e tecnológica, bem como o 

investimento na sua atividade fim, tendo em vista a sua evolução e a garantia do cumprimento da sua 

missão. 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 OBJETIVOS E METAS INSTITUCIONAIS 
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2.5.1 Descrição dos objetivos e quantificação das metas 

 

a) Objetivo Geral 

A Faculdade Estácio de Curitiba tem por objetivo atuar de forma integrada com a comunidade, 

com qualidade, promovendo um ensino diferenciado, pautado nas necessidades do indivíduo e em 

sintonia com a praticidade exigida no mercado de trabalho e necessidades da sociedade como um todo. 

 

b) Objetivos Específicos 

a. Formar profissionais criativos dotados de conhecimentos sistematizados em base 

científica, filosófica, tecnológica e ética; 

b. Dar condições ao aluno para o desenvolvimento de suas potencialidades críticas e 

analíticas; 

c. Dotar o aluno de competências atitudinais e relacionais que propiciem a convivência desse 

indivíduo na sua globalidade; 

d. Favorecer o crescimento integral do aluno em relação à aprendizagem pela aquisição de 

conhecimentos, competências, habilidades e hábitos; 

e. Favorecer um clima relacional que contribua para o desenvolvimento individual do aluno 

com vistas ao processo educativo pessoal e de grupo; 

f. Oferecer infraestrutura e condições para que os alunos possam ser capacitados para o 

exercício profissional e desempenho social, após a conclusão de seu curso; 

g. Proporcionar formas e meios capazes de despertar o interesse dos alunos pelo 

aprofundamento de estudos superiores, conscientizá-los da importância da educação 

continuada como instrumento de atualização e acompanhamento da evolução científica e 

tecnológica da sociedade, bem como de seu desenvolvimento sócio-econômico e cultural; 

h. Utilizar-se da extensão e de práticas investigativas para aprimorar o processo de ensino, de 

modo a diversificar as oportunidades de apropriação de conhecimentos; 

i. Promover uma constante avaliação de suas atividades de ensino com vista ao 

desenvolvimento de métodos que produzam a efetiva qualidade no ensino ministrado; 

j. Captar os interesses, aspirações e necessidades da comunidade; 

k. Atualizar seus projetos pedagógicos de acordo com as necessidades do mercado de 

trabalho, com as aspirações da comunidade, em função das transformações ocorridas na 

sociedade, bem como das diretrizes curriculares nacionais; 

l. Formar um corpo docente de significativa qualificação, mediante capacitação e 

aperfeiçoamento, bem como contratação de profissionais devidamente habilitados. 
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c) Metas 

A Faculdade Estácio de Curitiba tem como metas acompanhar de forma sistêmica as diversas 

mudanças ocorridas nos planos políticos, sociais, econômicos e culturais, que venham ao encontro dos 

ideais da instituição; criar um processo de gestão que seja inovador, transparente, racional e ágil; 

tornar evidente que o papel da Faculdade Estácio de Curitiba vai além do mero ensino das profissões, 

mas pretende ser, sobretudo, a formação de profissionais qualificados, comprometidos com a 

excelência no trabalho; criar parcerias com empresas, com instituições públicas e privadas, com 

movimentos sociais e artísticos, com as comunidades, com o objetivo de cumprir a missão 

institucional; trabalhar no sentido de haver uma maior participação da comunidade acadêmica junto ao 

setor administrativo; desenvolver planos estratégicos, táticos e operacionais, através de ações 

integradas que possam atender às reais possibilidades e interesses da instituição. 

Para o cumprimento da missão institucional, muitas metas já foram e estão sendo implantadas, 

dentre elas: implantação das metas institucionais semestrais, a implantação de diversos programas de 

formação docente, a implantação de cursos de extensão à distância e 20% da carga horária dos cursos 

de graduação tecnológica presenciais, a melhoria da qualidade dos serviços prestados pela instituição 

através da análise dos resultados da avaliação institucional interna, a melhoria do nível de titulação do 

corpo docente, contribuição para a evolução cultural da comunidade acadêmica e local através da 

oferta de cursos de extensão, melhoria do nível operacional e nível de formação do corpo técnico-

administrativo através de cursos de capacitação e treinamento técnico, criação de condições para 

inserção dos alunos no mercado de trabalho, através de estágios obrigatórios e não obrigatórios 

estabelecendo diversas parcerias com empresas de diferentes setores, atendimento da demanda 

bibliográfica dos novos cursos, assim como atualização do acervo de acordo com as necessidades 

pedagógicas dos cursos. 

A Faculdade Estácio de Curitiba entende que, para uma sociedade do conhecimento e da 

informação cada vez mais rápida e abrangente, com necessidades específicas e pessoas inseridas no 

mercado de trabalho que necessitam de uma formação de nível superior, para operarem melhor em 

seus empregos, o ensino de qualidade se dará com ênfase nos conhecimentos profissionais específicos 

e no treinamento prático. Por isso, a idéia de contextualização do aprendizado é fundamental; é 

essencial que se estabeleçam relações entre o mundo, os alunos e a disciplina, que se desenvolvam 

habilidades de pensamento adquiridas em aulas, que não privilegiam a transmissão de conteúdos 

prontos, acabados. Aulas em que se construam e se sistematizem conhecimento. Para que esse 

desenvolvimento aconteça, a metodologia deve ser questionadora, integradora, crítica, impulsionadora 

da ação, criativa, lúdica e permanente. 

O foco é na construção de currículos que permitam alto grau de empregabilidade aos seus 

egressos. E a empregabilidade requer desenvolvimento de competências pessoais e atitudinais (senso 
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crítico, visão metódica na resolução de problemas, capacidade de mobilizar os conhecimentos, 

resolução de conflitos, habilidade de trabalhar em equipe). 

Desta forma a Faculdade Estácio de Curitiba oferece a seus alunos, além do ensino de 

qualidade em sala de aula, com aulas práticas estudando casos reais do mercado de trabalho, diversos 

cursos de extensão nas mais variadas áreas do conhecimento, assim como semanas acadêmicas que 

promovem a interdisciplinaridade e proporcionam o compartilhamento de conhecimentos práticos, 

através de feiras de produtos e empresas; além da iniciação científica através de programa específico, 

oportunidades de visitas técnicas e estágios através dos convênios empresariais, bem como o programa 

de monitoria.  

Além disso, a Faculdade Estácio de Curitiba possui um projeto de iniciação científica, 

oferecido a todos os cursos. Este inclui os alunos com maior vocação para a pesquisa sob a orientação 

de pesquisadores qualificados, através da iniciação científica, preparando-os para a pós-graduação. 

No primeiro semestre de 2015 a Faculdade Estácio de Curitiba ofereceu seis cursos de pós-

graduação lato sensu, estruturados com projetos específicos, contemplando 360 horas mínimas mais 

monografia. Contudo estes cursos tiveram pouca divulgação e não tiveram turmas inicializadas.  

No intuito de cumprir as diretrizes do Plano de Desenvolvimento Institucional, estabeleceu as 

seguintes metas, indicadores e cronograma de realização: 

META INDICADOR 
2016 2017 2018 2019 2020 

Expandir o Programa de 

Monitoria 

Número de disciplinas - 6 8 10 12 

Número alunos monitores - 3 4 6 8 

       

Ampliar e diversificar o 

acervo bibliográfico da 

Rede de Bibliotecas. 

Crescimento do número de 

títulos 
4135 +5% +5% +5% +5% 

Crescimento do número de 

volumes 
19318 +5% +5% +5% +5% 

       

Manter programa de 

iniciação cientifica 

Número de professores 

orientadores (titulação 

mínima de mestres) 

8 8 10 12 12 

Número de alunos 

pesquisadores 
5 7 7 10 10 

 Programas de pesquisa 4 5 5 5 5 

Tabela 3 – Cronograma de metas do PDI 

 

2.5.2 Implantação de Cursos de Graduação Tecnológica 

 

A Faculdade Estácio de Curitiba tem como tradição permanecer sintonizada com as demandas 

da sociedade e do mercado de trabalho. Respondendo atualmente por um número significativo do 

corpo discente em cursos de graduação tecnológica, vem aperfeiçoando seu trabalho. 
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Dando prosseguimento a esta política, a Instituição mantém sua preocupação em ofertar vagas 

em cursos diversificados, possibilitando aos alunos a escolha com qualidade que favoreça a sua 

permanência no curso. O mercado de trabalho regional e as demandas locais são igualmente 

considerados, cuidadosamente, na escolha dos cursos a serem alocados. Assim, procura-se oferecer 

cursos sempre voltados para as realidades mercadológicas das diferentes áreas. 

Desta forma, a demanda do mercado de trabalho, seja no que se refere à expansão ou à 

contratação de profissionais, associada à experiência e ao capital intelectual disponível na Estácio 

Curitiba são quesitos determinantes da oferta de cursos.  

Os 20 maiores cursos respondem por cerca de 70% da demanda do Ensino Superior Privado 

de Curitiba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Cursos mais procurados no Paraná 

Fonte: MEC/INEP, 2015. 

 

2.5.2.1 Escolha dos Cursos 

 

O Colegiado atribuiu  nota de 0 a 5 para os cursos da Instituição, levando em consideração as 

pesquisas de mercado e o potencial de cada curso conforme indicativo da tabela. 
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Tabela 4 – Notas dos cursos 

 

2.5.2.2 Resultado dos Cursos 

Levando em consideração os cursos mais votados com base no mercado entre os Top 10 

ficaram: 

CURSO 

Automação Industrial 

Design Gráfico 

Gastronomia 

Gestão Ambiental 

Gestão Financeira 

Jogos Digitais 

Petróleo e Gás 

Sistemas Elétricos 

Produção Publicitária 

Redes de Computadores 

Segurança do Trabalho 

Telemática 

Tabela 5 – Cursos mais votados 

 

 

Para tanto a Faculdade Estácio de Curitiba, está em processo de construção do Projetos 

Pedagógico Municipais para solicitação de abertura dos cursos apresentados na tabela acima. A IES 

tem ciência dos tramites legais para solicitação de abertura desses novos cursos e está em consonância 

com a legislação educacional em vigor.  
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 2.6 Áreas de Atuação Acadêmica 

 

Em função de sua própria história, da cidade e região onde está inserida, conforme 

supracitado, a Faculdade Estácio de Curitiba hoje atua prioritariamente no ensino, com foco nas áreas 

das Ciências Sociais Aplicadas (administração/gestão, ciências contábeis e comunicação social), 

Ciências Jurídicas (direito) e Engenharias (elétrica, produção e computação). A instituição pretende 

implantar em Curitiba também cursos na área de Informática (Sistemas de Informação, Gerenciamento 

de Redes, Segurança Digital). 

A IES orienta suas ações para ensino, pesquisa e a extensão, oferecendo ainda ao aluno uma 

diversidade de projetos e programas complementares, a fim de capacitá-lo plenamente para o exercício 

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

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

sócioeconômica da região em que certamente atuarão. 

Em cumprimento à sua Missão, a IES atua nas áreas: Ciências Sociais Aplicadas, Engenharias 

e Tecnologia e Ciências Humanas. 

No Ensino: 

− Na Graduação Tecnológica, oferta cinco (5) cursos; 

− Na Graduação, oferta (4) cursos; 

− Na Pós-Graduação, (12) doze  cursos de especialização lato sensu, na busca pela promoção de 

ações diversificadas e integrando os processos de ensino, pesquisa e extensão, a fim de 

capacitar o aluno para o pleno exercício profissional e da cidadania.  

 

Na Pesquisa: 

Os projetos desenvolvidos pelo Programa de Iniciação Científica demonstram outra forma de 

atuação acadêmica da IES, promovendo a sistematização e institucionalização da pesquisa, 

intensificando a interação docente-discente na prática investigativa e fortalecendo a mentalidade 

científica entre os alunos. No sentido de expandir a pesquisa para novas áreas de conhecimento, o 

Programa de Iniciação Científica promove ações multidisciplinares para identificar as novas vocações 

a serem desenvolvidas, tais como: 

− Implantar o desenvolvimento de pesquisas em parcerias com financiadores de Bolsas de 

Pesquisas; 

− Conveniar com instituições nacionais e internacionais nas áreas de novos conhecimentos. 
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Na Extensão: 

A IES atua ainda na Extensão, ofertando atividades que propiciam ao acadêmico a 

possibilidade de vivenciar a relação ensino/aprendizagem, a partir da interlocução com os problemas 

da sociedade, através de cursos para comunidade, promoção de eventos culturais e atuação em 

trabalhos assistenciais, nas áreas de saúde e esportes, junto às populações em situação de 

vulnerabilidade social. 

 

a) Ensino de Graduação Tecnológica 

O principal foco de atuação da Faculdade Estácio de Curitiba é o ensino de graduação 

tecnológica. Sendo o ensino prioritário, a extensão atua como um elemento que visa estabelecer um 

diálogo dos cursos com a comunidade social em que estes cursos estão inseridos. A instituição não 

realiza pesquisa, mas somente atividades que visam instigar o espírito de investigação científica, 

inerente ao ensino de qualidade.  

Essas atividades são realizadas no âmbito de projetos interdisciplinares realizados no contexto 

de cursos de graduação, com vistas ao aprendizado de técnicas e métodos científicos aplicáveis na 

resolução de problemas. Para elevar ainda mais a qualidade de seu ensino, a instituição iniciou um 

programa de iniciação científica em 2015. Ou seja, a instituição utiliza a extensão e determinadas 

práticas investigativas para aprimorar o processo de ensino, de modo a diversificar as oportunidades 

de apropriação de conhecimentos em seus estudantes.  

Os cursos de graduação tecnológica objetivam a formação de profissionais que, no escopo das 

organizações, demonstrem habilidades para atuar como agentes de mudanças. Os alunos formados 

pela Faculdade Estácio de Curitiba devem desenvolver suas atividades profissionais com uma visão 

ética, crítica e equilibrada sobre o seu papel na sociedade, bem como em sua área de atuação 

profissional.   

A Faculdade Estácio de Curitiba tem como objetivo fornecer ensino superior tendo como 

diretriz básica a concepção de que, para formar profissionais competentes e realmente aptos a atuar em 

um mundo em constante mudança e em contínuo processo de globalização, é necessário estimular o 

desenvolvimento das competências básicas que lhes permitam: pensar criticamente a respeito da 

realidade que os circundam; ser capazes de solucionar problemas, transferindo conhecimento a novas 

situações; ser capazes de argumentar; ser capazes de se comunicar por escrito e oralmente; utilizar 

com facilidade os recursos da informática e da Internet; e, principalmente, dominar conhecimentos de 

seu campo de atuação profissional, ao mesmo tempo em que domine as noções fundamentais de sua 

área mais abrangente de conhecimento. 
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b) Ensino de Pós-Graduação 

A diretriz citada acima permeia todo o ensino da instituição, inclusive seus cursos de pós-

graduação. A Faculdade Estácio de Curitiba oferece à comunidade cursos de pós-graduação Lato 

Sensu, que têm como objetivo a formação de profissionais interessados na aquisição, desenvolvimento 

e ampliação dos seus conhecimentos em áreas especializadas. De maneira geral, o objetivo dos cursos 

de pós-graduação Lato Sensu da Faculdade Estácio de Curitiba é formar profissionais criativos 

dotados de conhecimentos sistematizados em base científica, filosófica, tecnológica e ética. O 

programa visa capacitar os profissionais para uma gestão efetiva através da consolidação de conceitos 

e práticas contemporâneas voltadas à otimização de recursos humanos, materiais, financeiros ou de 

informação. 

Os cursos buscam também desenvolver a capacidade de análise crítica e a criatividade dos 

profissionais na busca de resolução dos problemas das áreas específicas de cada curso, assim como 

habilitar os profissionais a assumirem posições de maior responsabilidade gerencial e social. Sendo 

assim, o público-alvo dos cursos lato sensu é profissionais com formação superior em busca de 

conhecimento de ferramentas e técnicas de gestão, utilizadas em empresas de classe mundial. 
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3 PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL 

 

3.1 APRESENTAÇÃO  

 

O Projeto Pedagógico Institucional (PPI) da Faculdade Estácio de Curitiba constitui-se em um 

instrumento político, filosófico e teórico-metodológico que evidencia as políticas acadêmicas, de 

ensino, pesquisa e extensão, tendo em vista a sua perspectiva histórica, inserção regional, vocação, 

missão, visão e objetivos gerais e específicos.  

A Faculdade Estácio de Curitiba considera que a liberdade acadêmica e a autonomia se 

traduzem concretamente na possibilidade de apresentar soluções próprias para os problemas da 

educação superior. Tal princípio passa, necessariamente, pela possibilidade de implementação de 

novas opções de cursos e currículos, articulados com as exigências atuais da sociedade, implicando, 

consequentemente, na prática de alternativas didáticas e pedagógicas coerentes com essas opções, e 

abrindo espaços para a pesquisa científica e tecnológica em diferentes áreas do conhecimento.  

Assim, em meio a perspectivas e desafios, a Faculdade busca superar as contradições inerentes 

ao processo historicamente produzido e dar concretude ao seu Projeto Institucional. Partindo da 

constatação de que a realidade está em constante movimento, concebe este Projeto não como uma 

produção acabada, mas como uma construção em permanente transformação.  

 

3.2 INTRODUÇÃO  

 

O PPI pretende marcar a diferenciação e originalidade da Instituição, orientando as decisões 

políticas, acadêmicas, administrativas e definindo a qualidade que deseja imprimir no ensino, na 

pesquisa e na extensão. Reafirma, assim, o caráter dinâmico da vida institucional que se amplia em 

direção à produção permanente do conhecimento.  

Nessa perspectiva, o PPI configura-se como uma previsão dos fins da esfera educativa, 

estabelecidos em função dos diferentes cenários que indicam as possíveis mudanças na sociedade, na 

produção do conhecimento científico e tecnológico.  

Considerando o contexto social, econômico e cultural no qual se insere, o presente projeto 

expressa em sua proposta pedagógica, as concepções que a orientam: a visão de ser humano, de 

sociedade, de conhecimento e educação, bem como os referenciais pedagógicos, didáticos e 

metodológicos que inspiram as práticas curriculares institucionais.  

Com base nesse conjunto de referências, o PPI indica os pressupostos que norteiam: os 

projetos pedagógicos dos cursos superiores de tecnologia, os cursos e programas de pós-graduação 
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lato e stricto sensu, as ações de extensão e pesquisa, bem como a articulação entre o ensino, a pesquisa 

e a extensão.  

O PPI é um compromisso coletivo e um compartilhar de responsabilidades, de maneira que a 

Faculdade Estácio de Curitiba alcance um desenvolvimento pleno em todos os aspectos humanos, 

reconhecendo e valorizando o profissional e possibilitando o desenvolvimento social da comunidade 

acadêmica, tendo como base o processo educativo.  

 

3.3 JUSTIFICATIVA  

 

A Faculdade Estácio de Curitiba, ciente da importância da qualidade em seus processos 

educativos, a ser observada em todas as instâncias da Instituição, procura refletir no PPI, os 

pressupostos fundamentais e as diretrizes gerais que o norteiam, considerando o seu planejamento 

institucional.  

Este Projeto Institucional tem caráter propositivo, apresentando concepções e princípios em 

consonância com a legislação do ensino superior vigente e com as diretrizes pertinentes que 

caracterizam o referencial para a elaboração dos projetos pedagógicos dos cursos e para o 

planejamento das ações educacionais pertinentes.  

O Projeto traduz, assim, o pensar reflexivo sobre a práxis. Considerando sua característica 

sistêmica, este processo de construção estará em contínua elaboração, avaliação e reconstrução, 

pressupondo o encontro significativo dos sujeitos participantes da sociedade civil, dos professores, dos 

alunos e do corpo técnico administrativo, por meio de relações que se estabeleçam no ambiente 

democrático. Este ambiente pressupõe que todos os envolvidos possam ser ouvidos, percebidos e 

valorizados na construção de um padrão de qualidade de ensino desejado, sendo o processo de 

avaliação institucional uma das ferramentas utilizadas para este fim.  

O Projeto Pedagógico de cada curso (PPC) reflete as organizações curriculares, conferindo 

organicidade para a obtenção da relevância de suas ações de ensino, de pesquisa e de extensão, tendo 

como referencial o Projeto Pedagógico Institucional.  

 

3.4 MARCO SITUACIONAL 

 

A Faculdade Estácio de Curitiba, inserida em uma comunidade social específica, reflete de 

algum modo o contexto em que interage com as outras organizações sociais, podendo interferir e 

contribuir na transformação dessa realidade ou desenvolver atividades de iniciação científica, 

pesquisa, extensão e ensino cujos objetivos não tenham vínculo direto com o contexto. Tal premissa 

justifica-se porque um dos papéis da Faculdade Estácio de Curitiba é pensar criticamente a própria 
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sociedade em que está inserida, o que implica atuar com autonomia frente às demais organizações 

sociais.  

A filosofia da Faculdade Estácio de Curitiba orienta-se para a qualidade de ensino, a 

profissionalização, a prestação de serviços à comunidade e o desenvolvimento da pesquisa. Com base 

nesta filosofia, o Projeto Pedagógico Institucional se alicerça em dois pilares: QUALIDADE e 

INCLUSAO SOCIAL, que se expressam nos seguintes princípios norteadores da atuação institucional: 

• compromisso com a produção e a divulgação da arte, da cultura e do conhecimento 

científico e tecnológico;  

• preservação dos valores éticos e democráticos, tendo em vista a responsabilidade com 

a inclusão social;  

• compromisso com o processo de inclusão de alunos portadores de necessidades 

especiais;  

• respeito às diferenças de gênero, idade, etnia, origem social e de natureza física/ 

sensorial/cognitiva;  

• compromisso com a inclusão digital da comunidade interna e externa;  

• interlocução permanente com a sociedade e com o mundo do trabalho;  

• integração com a comunidade do entorno do campus;  

• avaliação permanente como prática orientada para a busca permanente da qualidade 

do trabalho institucional;  

• responsabilidade ambiental;  

• abertura para o novo, como disposição constante para experimentar e incorporar as 

inovações da ciência e da tecnologia e as mudanças do mundo do trabalho.  

 

3.4.1 Histórico da Instituição  

 

A Faculdade Estácio de Curitiba é uma instituição com mais de 40 anos de tradição 

e experiência em educação. 

A história da Radial começou em 1962, quando seu fundador, Ibrahim David Curi Neto, 

iniciou suas atividades na área educacional com a oferta de cursos preparatórios e de especialização 

técnica na cidade de São Paulo. 

Em pouco mais de 10 anos, a Radial aumentou sua abrangência, passando a oferecer novas 

modalidades de cursos técnicos em diversos pontos da Zona Sul da cidade de São Paulo, como os 

cursos de Contabilidade, Secretariado, Administração e Eletrônica. A instituição também foi uma das 

pioneiras na implantação do curso técnico de Processamento de Dados. Em 1976, iniciou-se a 

estruturação da Rede Radial. O primeiro Colégio da rede iniciou suas atividades oferecendo cursos 
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com concepções curriculares avançadas e com laboratórios e oficinas técnicas, dando condições ideais 

para uma formação profissionalizante. Essa característica contribuiu para uma grande procura pelos 

cursos técnicos, levando à fundação de duas novas unidades na cidade de São Paulo.  

Em 1977, com a abertura de mais uma unidade, a Rede Radial passou a contar com cinco mil 

alunos e outra unidade foi aberta na zona leste de São Paulo. 

Em 1985, foi inaugurada a unidade Santo Amaro (São Paulo), sua primeira sede própria, com 

sete mil alunos e tornou-se referência no Ensino Técnico em São Paulo. 

A partir de 1989, a Radial sentiu-se preparada para iniciar suas atividades com cursos 

superiores e iniciou esta etapa com o curso de Processamento de Dados, Administração com ênfase em 

Análise de Sistemas e Ciências Contábeis. 

Após nove anos de experiência no Ensino Superior, em 1998, inaugurou-se um espaço próprio 

para a Faculdade Radial (Unidade Hípica – São Paulo) que passou a oferecer mais um curso superior: 

Engenharia Eletrônica. Nesse mesmo ano, a unidade do Jabaquara (São Paulo) passou a contar com os 

cursos superiores de Administração Geral e Administração com ênfase em Recursos Humanos. 

Em 2001, começou a oferecer os cursos de graduação tecnológica, consolidando sua trajetória 

de sucesso na educação profissional e firmando-se também como Faculdade de Tecnologia, uma das 

primeiras instituições particulares dessa natureza no Brasil. 

Desde 2002, a instituição vem promovendo diversas atividades e cursos de extensão, abertos à 

participação da comunidade, visando difundir as conquistas e benefícios da criação cultural, do ensino 

e das práticas investigativas geradas na IES. 

Em 2003, a instituição deu outro importante passo em sua trajetória, ao incorporar a Unidade 

Curitiba da antiga Faculdade Pitágoras, que, até então, era mantida pelo grupo Pitágoras-Apollo 

Internacional.  

Em 2004, o Grupo Radial de São Paulo, credenciou junto ao MEC a Faculdade Estácio 

de Curitiba pela Portaria nº. 2.922 de 17/09/2004, publicada no Diário Oficial da União em 

20/09/2004. 

Em 2004, a instituição recebeu autorização para os cursos de Tecnologia em Processos 

Gerenciais, na época denominado como Gestão da Pequena e Média Empresa, Tecnologia em Gestão 

de Recursos Humanos, Tecnologia em Marketing e Tecnologia em Gestão Financeira. 

No ano de 2005 recebeu autorização para os cursos de Tecnologia em Logística, na época 

denominado de Gestão em Logística, Tecnologia em Gestão Pública, Tecnologia em Comércio 

Exterior e Tecnologia em Gestão da Informação e Negócios. 

No ano de 2007 o Grupo Radial foi adquirido pelo Grupo Estácio Participações S. A. Logo a 

Faculdade Radial de Curitiba e Faculdade Estácio de Curitiba passaram a pertencer ao Grupo Estácio.  
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Essas mudanças constituíram marco significativo para todos os campi, uma vez que a 

Instituição poderá não só melhorar a qualidade dos seus serviços, buscar a expansão (em julho de 

2007, o Centro Universitário Radial incorporou três novos campi em São Paulo; ao final de 2009, 

contava com 11 campi; ), como também ampliar a sua ação, oferecendo outros serviços educacionais 

demandados pela região onde se insere, assumindo, desde já, com o Ministério da Educação e a 

sociedade, o compromisso de aportar todos os recursos necessários ao cumprimento de sua Missão. 

     

3.4.2 Inserção Regional  

 

A Faculdade Estácio de Curitiba conquistou seu espaço no mercado curitibano. Instalada em 

local de fácil acesso destaca-se pela sua infraestrutura moderna e corpo docente qualificado e com 

experiência de mercado. 

Dispõem de 65 salas de aula, dez laboratórios e o acervo geral da Faculdade totaliza 31.003 

exemplares de livros. A atualização do acervo da biblioteca é feita através das diretrizes da 

nacionalização do acervo bibliográfico da Estácio por meio dos planos de ensino vigentes e de 

listagens indicadas por professores, alunos e usuários em geral. Posteriormente, essas listas são 

selecionadas pelo bibliotecário, levando-se em conta as necessidades prioritárias da biblioteca. 

Finalmente, é feita uma lista única, que é enviada ao setor financeiro, que fará a compra de acordo 

com a disponibilidade de fundos. Portanto, não existe uma periodicidade regular para aquisição. 

Possui um auditório com capacidade para 150 pessoas, destinado à realização de atividades 

acadêmicas e culturais que complementam a formação do aluno.  

Atualmente oferece cinco cursos de Graduação Tecnológica e Extensão. Através destes 

cursos, espera contribuir para satisfazer a demanda por formação de profissionais qualificados e 

empreendedores. 

Esta Instituição também desenvolve pesquisas e programas de extensão que enriquecem o 

aprendizado contribuindo com a formação do acadêmico. 

Além dos serviços de ensino aos quais se propõe a Faculdade Estácio de Curitiba promove aos 

seus alunos a integração entre a teoria e a prática, proporcionando ao aluno a vivência da prática de 

sua profissão e, ao mesmo tempo, contribuindo de forma social através dos diversos serviços ofertados 

à comunidade.  

 

3.4.3 Característica da Instituição 

 

A Faculdade Estácio de Curitiba é uma instituição de ensino privada, com fins lucrativos, suas 

fontes de receita concentram-se quase que exclusivamente nas mensalidades pagas por seus 
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estudantes. Em seu PDI e em seu planejamento de marketing, há metas definidas quanto ao seu 

crescimento, sendo que para atingi-las, a instituição optou por um modelo de expansão baseado em 

uma estratégia multicampi. 

Este modelo de crescimento está claramente associado à missão institucional, voltada ao 

oferecimento de ensino e formação profissional para grande número de alunos, tendo como princípio 

que seus cursos de graduação estão inseridos em um cenário de ensino superior de massa, de 

qualidade. 

 

3.4.4 Marco Doutrinário 

 

A contribuição da Faculdade Estácio de Curitiba para a formação integral do ser humano 

pressupõe o respeito ao indivíduo, às suas características culturais e necessidades pessoais, buscando 

estimular sua consciência reflexiva, capaz de superar-se, compreendendo a sua importância para a 

coletividade. A Instituição pretende contribuir para a formação de um profissional com competência 

técnica e política, com visão humanística, capacitado para a compreensão dos principais problemas da 

realidade social em que se insere. Os conceitos e modelos socioeconômicos adquiridos na sua 

formação devem servir de reforço na busca de soluções adequadas ao desenvolvimento equilibrado, o 

que tem sido alvo de considerações nos mais diversos segmentos da sociedade, segundo uma ótica 

crescente de complexidade e mudança. A base ética na formação do profissional adota valores de 

respeito ao ser humano, e cultiva a responsabilidade social, e o respeito às leis e regulamentos.  

Consciente de sua função social, a Faculdade Estácio de Curitiba adota princípios voltados 

para a inclusão social, o que implica em aceitar a diversidade, colocando-se a serviço dos diversos 

segmentos sociais. Os múltiplos papéis da Educação Universitária estão postos, crítica e 

dialeticamente, na sociedade. De um lado, o Ensino Superior contribui para o desenvolvimento 

tecnológico contemporâneo, formando quadros e gerando conhecimento para esta sociedade concreta, 

e de outro, está a serviço de uma concepção universal da cidadania. Enquanto promotora da cidadania 

universal, orienta parte significativa de sua produção de saber pelos interesses sociais mais amplos da 

sociedade. Assim, a Faculdade Estácio de Curitiba orienta-se não só pelos desafios tecnológicos, mas 

também pela questão ética que diz respeito à amplitude da atividade humana, buscando o equilíbrio 

entre vocação técnico-científica e vocação humanística.  

 

3.4.5 Missão 

 

A missão da Faculdade Estácio de Curitiba é EDUCAR PARA TRANSFORMAR. Integramos 

academia e gestão para oferecer uma educação transformadora ao maior número de pessoas, criando 
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impacto positivo para a sociedade. Para isso, se propõe a fornecer ensino e formação profissional para 

grande número de alunos, tendo como princípio que seus cursos de graduação estão inseridos em um 

cenário de ensino superior de massa de qualidade. Como centro de divulgação e socialização do 

conhecimento humano, tem como foco prioritário e permanente o ensino, alimentado pela visão 

interdisciplinar; por práticas docentes inovadoras e diferenciadas; pela centralização no estudante e 

não no professor e pela uniformidade de programas de disciplinas e cursos.  

Faz parte também da missão institucional da Faculdade Estácio de Curitiba uma orientação 

fortemente vocacional em seus programas de ensino, presentes nos projetos pedagógicos dos cursos, 

especialmente os de graduação tecnológica. Como faculdade, ela se distingue de outras instituições de 

ensino por ter como princípio a manutenção de um intenso programa de cooperação com o mundo do 

trabalho. 

Acrescente-se ainda como missão da Faculdade Estácio de Curitiba proporcionar acesso a um 

ensino de qualidade a diferentes segmentos da população, criando vínculos fortes e duradouros com 

nossos alunos e contribuindo para o desenvolvimento científico, tecnológico, cultural e social das 

comunidades onde atuamos, sempre com comprometimento ético e responsabilidade social. 

A visão 2020 é ser reconhecida como a melhor opção em Educação Superior para alunos, 

colaboradores e acionistas. 

Nossos valores são: 

 Foco no aluno: o aluno é nossa razão de ser; 

 Gente e Meritocracia: valorizamos e reconhecemos o mérito do maior ativo que 

possuímos: nossa gente; 

 Inovação: devemos criar e ousar sempre; 

 Simplicidade: devemos ser simples para sermos ágeis e austeros; 

 Resultado: perseguimos resultados extraordinários com paixão e método, agindo sempre como 

“donos”; 

 Ética: não toleramos desvios de conduta; 

 Excelência: perseguimos a excelência na prestação de serviços dentro e fora da sala de aula; 

 Hospitalidade: tratamos as pessoas como gostamos de ser tratados. 

 

3.4.6. Princípios e Valores Institucionais 

 

Os princípios e valores institucionais da Faculdade Estácio de Curitiba, representam a base 

axiológica do processo de gestão institucional. Esta base é utilizada como importante indicador, 

especialmente na tomada de decisões relevantes à vida na instituição. Valores éticos contribuem para o 

desenvolvimento de relações sólidas com fornecedores, clientes e outros parceiros, bem como servem 
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de norteadores para a negociação de conflitos de interesse e asseguram o cumprimento das leis, 

preservando a integridade do ser humano e, por consequência, da Instituição.   

Para a Faculdade Estácio de Curitiba, os princípios e valores respeitados são: a honestidade, o 

senso e a prática da justiça, a solidariedade, o comprometimento, os direitos e os deveres individuais e 

coletivos, o respeito ao próximo, a integridade, a lealdade e a solidariedade. A estes valores, inerentes 

ao indivíduo e à construção do coletivo, submete-se a valorização do ensino, segundo uma perspectiva 

do aprimoramento progressivo de sua qualidade, o que reforça a visão de futuro da Instituição.  

 

3.5 OBJETIVOS DO PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL  

 

3.5.1 Objeitov Geral  

A Faculdade Estácio de Curitiba tem por objetivo atuar de forma integrada com a comunidade, 

com qualidade, promovendo um ensino diferenciado, pautado nas necessidades do indivíduo e em 

sintonia com a praticidade exigida no mercado de trabalho e necessidade da sociedade como um todo. 

 

3.5.2 Objetivos Específicos  

 

 Formar profissionais criativos dotados de conhecimentos sistematizados em base científica, 

filosófica, tecnológica e ética. 

 Dar condições ao aluno para o desenvolvimento de suas potencialidades críticas e analíticas. 

 Dotar o aluno de competências atitudinais e relacionais que propiciem a convivência desses 

indivíduos na sua globalidade. 

 Favorecer o crescimento integral do aluno em relação à aprendizagem pela aquisição de 

conhecimentos, competências, habilidades e hábitos 

 Favorecer um clima relacional que contribua para o desenvolvimento individual do aluno com 

vistas ao processo educativo pessoal e de grupo. 

 Oferecer infraestrutura e condições para que os alunos possam ser capacitados para o exercício 

profissional e desempenho social, após a conclusão de seu curso. 

 Proporcionar formas e meios capazes de despertar o interesse dos alunos pelo aprofundamento 

de estudos superiores e a conscientizá-los da importância da educação continuada, como 

instrumento de atualização e acompanhamento da evolução científica e tecnológica da 

sociedade, bem como de seu desenvolvimento socioeconômico e cultural. 

 Utilizar-se da extensão e de práticas investigativas para aprimorar o processo de ensino, de 

modo a diversificar as oportunidades de apropriação e de conhecimentos. 
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 Promover uma constante avaliação de suas atividades de ensino com vista ao desenvolvimento 

de métodos que produzam a efetiva qualidade no ensino ministrado. 

 Captar os interesses, aspirações e necessidades da comunidade. 

 Atualizar seus projetos pedagógicos de acordo com as necessidades do mercado de trabalho, 

com as aspirações da comunidade, em função das transformações ocorridas na sociedade, bem 

como das diretrizes curriculares nacionais. 

 Formar um corpo docente de significativa qualificação mediante capacitação e 

aperfeiçoamento, bem como contratação de profissionais devidamente habilitados. 

 

3.6 MARCO OPERACIONAL 

Os ideais e os valores, bem como, os princípios e diretrizes da educação escolar, precisam 

estar fortemente associados à determinados elementos que possuem as propriedades para efetiva-los. 

Esses são os elementos que compõem o Marco Operacional de um Projeto Pedagógico Institucional. 

 

3.7 PROPOSTA PEDAGÓGICA  

 

A identidade institucional vem sendo construída ao longo da história da Faculdade e pode ser 

expressa nas concepções de ser humano, sociedade, cultura, conhecimento, ensino e aprendizagem 

considerados como os pressupostos filosóficos, educacionais, psicopedagógicos e didático-

metodológicos que buscam nortear a prática educativa da Faculdade Estácio de Curitiba.  

A proposta pedagógica tem o propósito de contemplar a autonomia sendo esta condição 

necessária para que se elabore e realize o próprio Projeto Pedagógico dos Cursos. Nesse sentido, parte-

se do pressuposto de que ensinar bem é considerar o ensino como parte integrante de um processo de 

educação global, em que se entende o ensino e a aprendizagem como processos interrelacionados. Para 

que a qualidade seja marca deste processo, a motivação e o empenho da comunidade acadêmica – 

alunos e professores – devem estar associadas a uma reflexão institucionalmente abrangente que 

incorpore a idéia de mudança das práticas norteadoras da ação pedagógica.  

O princípio da indissociabilidade das atividades de ensino, pesquisa e extensão são 

fundamentais neste fazer acadêmico. A relação entre o ensino e a extensão conduz a mudanças no 

processo pedagógico, pois alunos e professores constituem-se em sujeitos do ato de aprender. Ao 

mesmo tempo em que a extensão possibilita a democratização do saber acadêmico, por meio dela, este 

saber retorna à instituição, testado e reelaborado. A relação entre pesquisa e extensão ocorre quando a 

produção do conhecimento é capaz de contribuir para a transformação da sociedade. A extensão como 

via de interação entre universidade e sociedade constitui-se em elemento capaz de operacionalizar a 

relação entre teoria e prática.  
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Em síntese, a integração ensino, pesquisa e extensão da Faculdade Estácio de Curitiba 

fundamenta-se em alguns princípios básicos, quais sejam:  

• permanente acompanhamento da execução da política educacional da instituição, propondo 

medidas que julgue necessárias ao seu aperfeiçoamento e desenvolvimento;  

• avaliação sistêmica e periódica das atividades acadêmicas de todos os setores de ensino, 

pesquisa e extensão da Instituição;  

• discussão, avaliação e aprovação colegiada dos projetos de curso, dos programas, projetos e 

ações extensionistas e dos programas e projetos de pesquisa;  

• definição de normas acadêmicas integradoras e observância dos processos de forma sistêmica;  

• promoção da integração do ensino com a pesquisa e a extensão na ação comunitária, 

viabilizando que a articulação entre as atividades de extensão com as de pesquisa e de ensino 

de graduação e pós-graduação, tenham como finalidade fornecer respostas conjuntas às 

demandas sociais.  

 

Deste modo, as ações e atividades institucionais da Faculdade Estácio de Curitiba permitirão a 

efetiva integração do processo de ensino e aprendizagem como um todo, único, indissociável e não 

compartimentado, contribuindo para a efetiva consecução da visão institucional.  

 

3.8 POLÍTICAS DE ENSINO  

 

O Projeto Pedagógico Institucional tem como política de ensino o oferecimento de cursos 

voltados para os interesses profissionais contemporâneos, a fim de que os egressos tenham uma sólida 

formação para ingressar no mercado de trabalho, amparada por um embasamento humanístico, que 

lhes proporcione condições de adquirir uma visão crítica, reflexiva e abrangente da realidade em que 

atuarão.  

O projeto pedagógico dos cursos tem sido elaborado estrategicamente, de forma colaborativa, 

para atender à missão institucional e dos próprios cursos, cujo desempenho e conhecimento 

atualizados permitem contribuir de modo eficaz para o desenvolvimento socioeconômico e cultural do 

Estado e da região.  

A Faculdade Estácio de Curitiba ciente das suas responsabilidades sociais tem por finalidade a 

busca da transformação da realidade onde está inserida, através da geração e difusão do conhecimento, 

orientando suas ações de acordo com os paradigmas que nortearão este milênio: inovação, antecipação 

e excelência.  

Antecipa-se quando oferece, com base na análise de cenários futuros, cursos regulares, cursos 

de extensão e programas diferenciados, que são essenciais para a formação de um novo profissional, 
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com competências exigidas para a sociedade atual em todos os campos do conhecimento. Inova na 

medida em que utiliza estratégias, processos, controles e avaliações de acordo com os modernos 

princípios educacionais e das organizações contemporâneas.  

Finalmente, busca a excelência do seu processo educacional, através de projetos pedagógicos 

voltados para necessidades sociais emergentes, com atividades que envolvem monitoria, iniciação 

científica, estágio, voluntariado, estudo em biblioteca, pesquisa na internet, aulas práticas, visitas 

técnicas, palestras e seminários, colocando em primeiro plano a qualidade destas atividades e, 

consequentemente, a satisfação dos alunos. Como base no processo de desenvolvimento social, os 

projetos garantem, através de um esquema de sustentabilidade e de experiências interdisciplinares, a 

equidade, o acesso à cultura e ao conhecimento, a participação e a inclusão social, contribuindo de 

maneira estratégica para a consolidação de valores democráticos.  

A Política de Ensino é efetivada por meio de programas de capacitação de seus docentes; da 

flexibilização do currículo em atividades extracurriculares; da produção de material didático-

pedagógico e da oferta de serviços complementares.  

Neste sentido, serão respeitadas, na construção dos projetos pedagógicos dos cursos, em nível 

de ensino superior, de pós-graduação lato e stricto sensu, de aperfeiçoamento e de extensão, as 

seguintes políticas de ensino:  

• Formação, capacitação e qualificação de profissionais nas diferentes áreas do 

conhecimento;  

• Respeito às características regionais e às necessidades sociais;  

• Formação política, social e econômica de cidadãos capazes de agir como 

transformadores da realidade e da sociedade;  

• Valorização dos princípios éticos, morais e do bem comum, contribuindo para o 

desenvolvimento regional e a melhoria da sociedade;  

• Flexibilização dos currículos, buscando proporcionar aos discentes a melhor 

formação;  

• Desenvolvimento e incentivo ao uso de instrumentos metodológicos e de práticas 

pedagógicas inovadoras para melhorar desenvolver competências nos discentes;  

• Incentivo à prática da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade na definição dos 

projetos pedagógicos elaborados numa perspectiva dialógica;  

• Estímulo à monitoria, ao estágio supervisionado, à prática pedagógica, ao 

desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão, articuladas às 

atividades complementares nos projetos de cursos, de modo a melhor trabalhar a 

articulação teórico prática;  
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• Incentivo à utilização de meios e recursos tecnológicos como ferramentas de 

facilitação do processo de ensino e aprendizagem;  

• Desenvolvimento de programas de nivelamento e apoio pedagógico aos discentes;  

• Incentivo e apoio à oferta de disciplinas e cursos na modalidade não presencial e/ou à 

distância dentro dos currículos tradicionais, respeitando a legislação vigente;  

• Incentivo e apoio à oferta de cursos de graduação, de educação continuada, de 

treinamento e desenvolvimento, e de formação complementar na modalidade à 

distância;  

• Estímulo à prática profissional e à complementaridade de atividades, organizando o 

melhor desenvolvimento curricular;  

• Atualização permanentemente dos projetos pedagógicos dos cursos, considerando as 

Diretrizes Curriculares Nacionais específicas, bem como as demandas regionais;  

• Avaliação permanente da qualidade de ensino praticada, privilegiando diferentes 

fóruns e, segundo um princípio democrático;  

• Desenvolvimento e implementação de programas de auxílio e incentivo a discentes, de 

modo a diminuir a exclusão social e promovendo o desenvolvimento pessoal;  

• Incentivo à produção técnica, científica e didático-pedagógica do corpo docente;  

• Qualificação permanentemente do corpo docente, privilegiando a capacitação e 

titulação, facilitando o acesso à formação pedagógica e melhorando o exercício da 

docência;  

• Valorização da incorporação da experiência profissional dos docentes em sua prática 

pedagógica;  

• Atualização permanente do acervo bibliográfico;  

• Incentivo à participação da representação discente nos diversos níveis decisórios 

institucionais;  

• Oferecimento de cursos sintonizados com as demandas sociais e de mercado, 

diversificando a oferta, de modo a atender à qualificação e requalificação profissional;  

• Flexibilização das estruturas curriculares;  

• Incentivo à estruturação de projetos pedagógicos de cursos de graduação tecnológica 

que confiram certificação profissional intermediária;  

• Envolvimento dos docentes no desenvolvimento dos projetos pedagógicos de cursos, 

bem como na participação em órgãos deliberativos institucionais;  

• Viabilização da pós-graduação como eixo norteador da melhoria da graduação, da 

pesquisa e da extensão praticados pela instituição;  
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• Promoção de parcerias com órgãos e instituições públicas, privadas e do terceiro setor, 

de forma integrada com a comunidade, visando a melhor consecução do ensino em 

todos os níveis;  

 

3.9 POLÍTICAS DE PESQUISA  

 

O investimento em pesquisa nas universidades brasileiras, mesmo nas instituições públicas, 

ainda é incipiente considerando-se as diretrizes para a Educação Superior que colocam Ensino, 

Extensão e Pesquisa como funções essenciais das Universidades e dos Centros Universitários. 

Embora a Faculdade Estácio de Curitiba não seja um centro universitário, ela reconhece o 

papel prioritário que a pesquisa científica e o desenvolvimento tecnológico desempenham na busca de 

soluções para diversos problemas da nossa sociedade e, por isso, tem se preocupado em colaborar com 

o processo de desenvolvimento e universalização da investigação científica. Uma de suas iniciativas, 

nesse sentido, é a estruturação do seu programa de iniciação científica, atividades complementares, 

projetos integrados, de maneira a garantir o investimento em todas as funções de uma instituição que 

persegue o compromisso do cumprimento de seu papel na sociedade: Ensino, Extensão e Pesquisa. 

O Programa da Faculdade Estácio de Curitiba de Iniciação Científica visa, fundamentalmente, 

apoiar a participação ativa de alunos em projetos de pesquisa, com qualidade acadêmica, mérito 

científico e orientação adequada, individual e continuada, objetivando despertar a vocação científica e 

introduzir o estudante no domínio do método científico. Em relação aos orientadores, o programa 

pretende estimular os professores do quadro da instituição com titulação de mestre ou doutor a 

engajarem estudantes de graduação no processo acadêmico, otimizando a capacidade de orientação à 

pesquisa da instituição, além de estimular o aumento da produção científica. 

 

3.9.1 Metas Institucionais 

• Valorizar a pesquisa junto aos acadêmicos dos cursos de graduação, incentivando por meio do 

Programa de Iniciação Científica a integração da pesquisa com a prática, ao colocar o discente 

em contato direto com a atividade científica; 

• Incentivar e apoiar os cursos na implementação de uma política de pesquisa para a iniciação 

científica na graduação; 

• Colaborar com o processo de emergência de novas áreas de pesquisa; 

• Auxiliar a Instituição no cumprimento de sua função de integração entre ensino, pesquisa e 

extensão; 

• Oferecer condições para o aumento da produção científica do seu corpo docente. 
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3.10 POLÍTICAS DE EXTENSAO   

 

O Programa de Cursos de Extensão da Faculdade Estácio de Curitiba visa otimizar as relações 

de intercâmbio entre a Faculdade e a sociedade, aumentando a probabilidade de utilização do 

conhecimento adquirido nas atividades desenvolvidas, facilitando e melhorando  a articulação do 

ensino e da pesquisa com as necessidades da comunidade social. 

  

3.10.1 Programa AAC - Atividades Acadêmicas Complementares 

 

O Programa de Atividades Acadêmicas Complementares (AAC) tem como objetivo qualificar 

o aluno e desenvolver de forma complementar, nos futuros profissionais, competências bastante 

procuradas pelo mercado, tais como perfil empreendedor, iniciativa, liderança, autoconhecimento, 

perseverança e habilidade em lidar com obstáculos, mudanças e transformações, além de prestar 

serviços à comunidade dando visibilidade tanto ao aluno quanto à Instituição. 

As AAC tem como objetivo qualificar o aluno e desenvolver de forma complementar, nos 

futuros profissionais, competências procuradas pelo mercado, tais como: perfil empreendedor, 

iniciativa, liderança, autoconhecimento, perseverança e habilidade em lidar com obstáculos, mudanças 

e transformações, além de prestar serviços à comunidade dando visibilidade tanto ao aluno quanto à 

Instituição.  

A AAC possibilita que o aluno realize atividades práticas ligadas à profissão que escolheu, 

desde o primeiro período do curso, oferecendo uma variedade de atividades complementares 

fortalecendo assim a relação teoria e prática da formação universitária. 

Este programa está calcado nos quatro pilares apontados pela UNESCO para uma nova 

educação - aprender a ser (desenvolvimento pessoal), aprender a conviver (desenvolvimento 

social), aprender a fazer (competência produtiva) e aprender a conhecer (competência cognitiva).  

O CEAC (Coordenação de Extensão e Atividades Complementares) é o órgão responsável por 

acompanhar o processo de escolha e andamento das atividades, bem como, a validação das mesmas. 

As atividades complementares estão reunidas em três grupos com objetivos específicos, sendo 

o Grupo I composto por atividades de cunho cultural geral, o Grupo II por aquelas específicas por 

curso e o Grupo III, relacionado a atividades livres. O aluno pode escolher quaisquer atividades 

complementares entre aquelas discriminadas abaixo.  

As atividades do Grupo I compreendem: 

I. Exposição: consiste em exposições sugeridas mensalmente pela Coordenação e professores.  

II. Visita a museu: consiste em visitas a museus sugeridas pela Coordenação e Professores.  
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III. Peça de teatro: consiste em peças de teatro sugeridas mensalmente pela Coordenação e 

professores.  

 

As atividades do Grupo II compreendem:  

I. Projeto Social: consiste em projetos desenvolvidos pelos coordenadores de curso com o 

apoio do CEAC e com foco em ações sociais para a comunidade.  

II. Projeto Integrado: Consiste em projetos desenvolvidos sob a supervisão de um professor-

tutor, visando colocar em prática o aprendizado de todas as disciplinas do semestre.  

 

3.11 POLÍTICAS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL  

 

A Faculdade tem forte atuação na área de responsabilidade social. Além de promover diversas 

campanhas de arrecadação de alimentos, brinquedos, livros e fazer essas doações, oferece a toda a 

comunidade cursos de extensão gratuitos e/ou com baixo custo. 

Ainda promove todos os anos o “Dia Nacional da Responsabilidade Social no Ensino 

Superior”, onde abre suas portas à comunidade externa. 

Em 2009 foi implantado o “Projeto Escrevendo Novas Histórias”, que tem como objetivo 

geral promover ações que despertem nos alunos a cidadania e a solidariedade, promovendo o seu 

crescimento enquanto ser humano e agregando mudanças positivas para as instituições parceiras, 

como a Associação São Roque, Batalhão da Última Hora, APAE, etc. 

 

3.11.1 Objetivos 

• Promover ações que despertem nos alunos a cidadania e a solidariedade promovendo o seu 

crescimento enquanto ser humano e agregando mudanças positivas para as instituições 

parceiras; 

• Estimular no aluno a realização de ações comunitárias; 

• Propiciar ao aluno a discussão e compreensão do contexto social no qual ele está inserido; 

• Desenvolver junto as instituições parceiras formas de participação de nosso alunado em 

atividades sociais; 

• Realizar a extensão universitária por meio de projetos aproximando a Faculdade Estácio de 

Curitiba da comunidade; 

• Possibilitar o cumprimento das horas complementares dos alunos (15 horas – Tecnologias).  

 

 

3.12 POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO  
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A estrutura administrativa da Faculdade Estácio de Curitiba é entendida como um meio para o 

cumprimento de sua missão e esta contida na estrutura regimental da Universidade. Esta estrutura 

reflete a cultura que permeia a Faculdade, mais especificamente a comunidade acadêmica, calcada 

assim na democratização e no princípio de descentralização da gestão.  

A administração superior da Faculdade assim se apresenta:  

 

3.12.1 Diretoria Geral 

A Diretoria Geral é responsável pelo planejamento, supervisão, execução, fiscalização e 

avaliação das atividades acadêmicas e administrativas da Faculdade Estácio de Curitiba. 

 

3.12.2 Gerência Acadêmica 

A Gerência Acadêmica é o órgão de coordenação, execução e supervisão das atividades 

Acadêmicas. 

São atribuições e competências da gerencia acadêmica: gerenciar, administrar e desenvolver 

atividades estratégicas acadêmicas, seguindo as diretrizes da área de Ensino e envolvendo legislação 

educacional, com o objetivo de assegurar um ensino de qualidade, cumprindo às exigências 

regulatórias e zelando pela formação global e profissional do educando.  

A gerência acadêmica desenvolve suas atividades e os seus atos formalizados por meio de 

portarias, editais e demais instrumentos legais pertinentes. 

Das decisões da Gerência Acadêmica cabe recurso ao Diretor de Campus. 

 

3.12.3 Gerência Administrativa 

A Gerência Administrativa tem como função executar o planejamento administrativo, 

organização, execução e controle dos recursos materiais e financeiros, bem como o registro e o 

controle administrativo dos recursos humanos, o acompanhamento da execução orçamentária e 

financeira, o provimento de bens e serviços e demais funções técnico administrativas e de apoio 

necessárias ao gerenciamento da Faculdade Estácio de Curitiba.  

 

3.12.4 Coordenação de Cursos 

A coordenação é responsável pelo acompanhamento e desenvolvimento de todas as atividades 

do curso, de modo a garantir sua qualidade e a harmonia entre o corpo discente, docente e 

administrativo, buscando alcançar os melhores resultados no processo ensino aprendizagem. 

Os coordenadores de curso têm como responsabilidade garantir que os cursos oferecidos pela 

Instituição estejam dentro do padrão de qualidade técnica e profissional exigido pelo mercado de 
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trabalho e pelo Ministério da Educação (MEC), e em conformidade com o Projeto Acadêmico 

Pedagógico da Radial. 

O aluno poderá contar com a assistência e o acompanhamento do coordenador de seu curso, 

que se coloca como elemento de ligação entre alunos e professores, buscando ajustar, facilitar e 

administrar os procedimentos pedagógicos, técnicos e administrativos do curso.  

 

3.13 COMPOSIÇÃO DO CORPO DOCENTE 

 

A Faculdade Estácio de Curitiba tem como política a contratação e reposição de professores 

com sólida formação acadêmica, aliada a uma considerável experiência profissional e docente. 

A titulação formal tem sido usada como um dos indicativos de avaliação das instituições de 

ensino superior brasileiras, seguindo uma tendência internacional. Esse indicador fundamenta-se na 

idéia de que a titulação formal melhora a qualidade docente e, consequentemente, a qualidade do 

ensino ministrada pela instituição. Isso quer dizer docentes capazes de ministrar boas aulas e de 

produzir conhecimento científico e tecnológico de qualidade. Como essa evidência não tem sido 

contestada e, também, como não existem provas que contrariem esse pressuposto, tornou-se consenso 

a utilização desse indicador para medir a qualidade de ensino. 

Sendo assim, a Faculdade Estácio de Curitiba procura manter em seus quadros docentes um 

percentual elevado de mestres e doutores. Entretanto, a instituição busca combinar este indicador com 

outros fatores como: 

• Pluralidade de origem institucional onde se formaram os docentes, como possibilidades reais 

de que as perceptivas teóricas e metodológicas oferecidas aos estudantes sejam diversificadas; 

• Equilíbrio em termos de faixa etária, com participação de jovens que iniciam suas trajetórias 

acadêmicas ao longo dos últimos cincos anos e outro docentes bastante experientes; 

• Equilíbrio saudável em termos de titulação em outras áreas como Sociologia, História, 

Economia e Psicologia. Este fato possibilita a ocorrência de uma abordagem interdisciplinar 

efetiva nos cursos. 

 

A Instituição também acredita ser fundamental compor seu quadro docente com professores 

que estejam afinados com a estrutura institucional e com seus objetivos mais legítimos, que acabam 

por se constituir como identidade da Faculdade e seu Projeto Pedagógico Institucional. Ou seja, um 

grupo de docentes que não apenas se identifica com este projeto pedagógico como também contribui 

de forma vigorosa para seu aperfeiçoamento e gradual eficácia teórica e metodológica. 

 

3.13.1 Plano de Carreira Docente 
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O Plano de Carreira Docente é o instrumento básico que disciplina as relações entre a 

Faculdade Estácio de Curitiba e seus professores. Adota como eixo condutor a valorização de seus 

recursos humanos essenciais, com vistas ao alcance dos objetivos de desenvolvimento e eficiência 

institucional. Propicia a realização pessoal do docente, aliado à estratégia de fazer com que cada um se 

considere uma agente de melhoria e transformação dos cursos. 

Tem por finalidade estabelecer princípio, diretrizes, normas e mecanismos operacionais com 

vistas a recrutar, profissionalizar, aperfeiçoar, promover e remunerar o docente adequadamente, 

propiciando o seu desenvolvimento com o programa de trabalho da Instituição. 

O Plano de Carreira Docente está adequado ao Projeto Pedagógico e às peculiaridades da 

Faculdade Estácio de Curitiba, assegurando viabilidade técnica e é condizente com as condições de 

disponibilidade financeira, necessárias à usa implantação. Constitui-se num instrumento gerencial 

valioso, que visa garantir o sucesso de um planejamento estratégico, do aperfeiçoamento e da 

execução da política de recursos humanos da Faculdade Estácio de Curitiba, conforme regulamento. 

 

3.13.2 Políticas de qualificação e capacitação docente 

 

Ao longo da história, a visão que se teve sobre os processos de ensino aprendizagem e, como 

consequência, a explicação do que ocorre na sala de aula, do mesmo modo que nos outros âmbitos do 

conhecimento, evoluiu de visões e explicações simples para a compreensão e aceitação da 

extraordinária complexidade do ensino, que passam a exigir, cada vez mais, uma reflexão sobre a 

realidade circundante, igualmente complexa. Embora atenta às mudanças que ocorrem na sociedade, 

bem como na célere mudança nos meios de produção técnico científicas, a formação do professor não 

tem sido capaz de acompanhar este processo, dificultando a transposição para o ambiente da sala de 

aula das inovações próprias da modernidade.  

Para responder aos desafios da transformação que ocorre nos sistemas educacionais e, em 

especial no ensino superior, o papel do professor deve também evoluir. Espera-se dele, 

fundamentalmente, que seja capaz de organizar, executar e avaliar situações de aprendizagem, com 

foco no aluno, que atendam aos diversos perfis profissionais estabelecidos pela legislação de ensino 

brasileira, abandonando a idéia de que sua tarefa está adstrita à mera transmissão de informações, 

bastando, então, o conhecimento de um conteúdo específico e de certos procedimentos de ensino.  

A Faculdade Estácio de Curitiba passa a exigir do seu corpo docente um modelo de ação que 

contemple, além do domínio de conhecimentos profissionais diversos, esquemas de percepção, de 

análise, de decisão, de planejamento, de avaliação e outros que permitam mobilizar os seus 
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conhecimentos a uma determinada situação (PERRENAUD, 1994), conforme preconiza o Projeto 

Pedagógico Institucional.   

O desafio que a Instituição enfrenta é a de criar uma unidade e organicidade em que a 

mudança de atitude seja amplamente reconhecida e apropriada pelo seu corpo docente e passe a 

integrar sua prática pedagógica, garantindo, consequentemente, a identidade do professor da 

instituição. Tal fato torna urgente que se crie mecanismos capazes de permitir a integração e o 

desenvolvimento desses profissionais de modo a assegurar uma postura que reflita a convicção na 

educabilidade, o respeito ao outro, o conhecimento das próprias representações, a abertura à 

colaboração e o engajamento profissional.  

O Programa de Incentivo à Qualificação Docente (PIQ), desenvolvido com essa finalidade, 

prevê diversas ações em que se destacam o PIQ Formação, que se constitui num processo de 

capacitação continuada com vistas ao  aprimoramento acadêmico elaborado em três eixos 

fundamentais:  

 O primeiro, com foco na cultura organizacional, com os módulos Conhecendo a 

Administração Acadêmica, que tem por objetivo a ambientação do docente que é admitido na 

instituição e a apresentação das grandes mudanças propostas pela Instituição;    

 O segundo apresenta módulos básicos centrados na prática pedagógica em que serão 

discutidos os temas: Planejamento de Ensino, Metodologia e Estratégias de Ensino, Avaliação 

do Processo Ensino Aprendizagem e Gestão de Pessoas em Ambientes de Aprendizagem. 

Destinam-se a todos os professores que atuam nos cursos de Graduação, Graduação 

Tecnológica e Pós Graduação.  

 O terceiro eixo é composto por módulos centrados na formação pedagógica específica, em que 

são oferecidos módulos criados para atender a demandas geradas no diversos Projetos 

Pedagógicos dos Cursos, que integram a Faculdade Estácio de Curitiba em conformidade e 

parceria com os Centros de Ensino.  

 

Integram também o programa o PIQ Mérito que abrange o Concurso Nacional de Produção 

Científica e Projetos de Extensão e o Docente Destaque. O primeiro tem como finalidade contribuir 

para a valorização da produção docente, para o seu aprimoramento no exercício do magistério superior 

e nas atividades de pesquisa e estimular a produção do conhecimento com relevância científica e 

social, além da dedicação do professor à pesquisa. O segundo se constitui no  reconhecimento e 

estímulo ao desempenho docente como forma de fortalecer sua vinculação à instituição e, 

consequentemente, aprofundar seu compromisso com a sua missão, visão e valores. Sua 

implementação permitirá maior aproximação entre a instituição e seu corpo docente, além de criar um 
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clima favorável e elevar o nível de satisfação interna. O reconhecimento se dará mediante a entrega de 

um certificado e uma premiação que será realizada em evento institucional.  

Outra ação relevante foi a criação do PIQ Remuneração para valorizar o desempenho dos 

professores que mais contribuem para o crescimento sustentável da instituição. Ademais, incentivar a 

qualidade e a produtividade, implantar uma cultura de meritocracia e de inovação, identificar e, 

principalmente, reconhecer os docentes que mais se destacam na sua atividade. 

Completa, ainda, o programa o PIQ Fórum – evento nacional que reune docentes de todas as 

unidades que integram a Instituição. Terá como objetivo o desenvolvimento, a capacitação, a 

integração e o reconhecimento dos docentes que se destacaram por sua prática. Além disso, pretende-

se que a sua realização contribua para a elevação do clima organizacional. Sua organização prevê a 

realização de palestras com conferencistas renomados na área da educação, apresentação de práticas 

pedagógicas, debates de temas específicos. Por fim, o PIQ Observatório – Portal voltado para a 

divulgação da produção docente – idéias, projetos de pesquisa e extensão, artigos, práticas de sala de 

aula, entre outras, para fomentar a interlocução entre professores.  

O PIQ Formação Continuada é composto por módulos de aperfeiçoamento e atualização à 

distância que abrem espaço para a troca de experiência entre os docentes. 

A metodologia do PIQ Formação Continuada permite que os participantes encontrem, na 

relação e no diálogo com os colegas, uma perspectiva transformadora da sala de aula. 

Os objetivos do Programa são: 

• Contribuir para a construção da identidade do docente da Faculdade numa perspectiva de 

unidade institucional; 

• Divulgar a visão, missão, valores e diretrizes estratégicas da instituição, bem como clarificar e 

valorizar o posicionamento dos docentes na estrutura organizacional; 

• Oferecer aos professores da Faculdade, ativos no exercício de suas funções, cursos de 

aperfeiçoamento/atualização nas práticas de ensino e de integração com o modelo de 

qualidade de ensino da Faculdade, visando à sua formação continuada; 

•  Estimular o auto desenvolvimento. 

 

Suas premissas são: todo e qualquer docente ativo da instituição poderá participar dos 

módulos básico e específico oferecidos; é prioridade a utilização do corpo docente na construção e 

condução deste programa. 

Os módulos são disponibilizados ao longo do ano, de modo a permitir que o docente possa 

cursá-lo a qualquer momento. 
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3.14 PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM   

 

A educação é um processo de desenvolvimento essencial do ser humano, que acompanha a 

evolução, sendo dinâmico e adaptável a cada novo tempo. Os cursos oferecidos pela Faculdade 

Estácio de Curitiba têm como característica um processo de ensino aprendizagem voltado para uma 

formação profissional atualizada e continuada, em consonância com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais e o contexto socioeconômico regional. Visando atender a estes princípios e, de acordo com 

a velocidade das mudanças tecnológicas e da amplitude do acesso às informações oriundas da 

sociedade, a Universidade estimula seus docentes a aliarem à necessidade de conhecer as tendências 

que influenciam o ensino e a aprendizagem à busca constante pela atualização do conhecimento.  

A concepção dos processos de ensino aprendizagem está descrita nos conjuntos das diretrizes 

e estratégias que expressam e orientam o planejamento pedagógico em cada um dos cursos, nas 

habilidades e competências desenvolvidas junto ao corpo discente, nos referenciais que norteiam a 

implementação da metodologia adotada e na filosofia de trabalho da instituição. Assim, o processo de 

ensino aprendizagem está primordialmente centrado no aluno como sujeito e apoiada no professor, 

como facilitador e mediador deste processo.  

 

 

 

3.14.1 Currículo  

 

O currículo é concebido como uma realidade dinâmica, flexível, propiciando a integração 

teoria e prática, o diálogo entre as diferentes ciências e saberes, e as atividades facilitadoras da 

construção de competências. Busca-se, nesse sentido, uma dinâmica curricular integradora, capaz de 

assegurar um processo amplo de formação, onde as diferentes disciplinas estejam integradas com as 

atividades acadêmicas articuladas à formação, tais como: estágio supervisionado/prática profissional e 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e, ainda, com as atividades complementares que se 

materializam na: monitoria, iniciação científica, extensão, entre outras.  

Nessa perspectiva, o estágio não é entendido apenas como uma exigência legal para a 

formação, mas como uma atividade que tem uma função pedagógica precípua, ou seja, como uma 

oportunidade para aplicar os conhecimentos de forma supervisionada, propiciando ao estudante a 

realimentação do processo ensino aprendizagem e sua vinculação ao mundo do trabalho. Por sua vez, 

a Iniciação Científica e o Trabalho de Conclusão de Curso podem favorecer o desenvolvimento do 

pensamento, aprofundando o espírito crítico, a autonomia intelectual, propiciando o diálogo com as 

teorias e com as práticas de cada campo do conhecimento. A monitoria permite que o aluno seja 
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iniciado nas atividades de planejamento, organização e realização das situações didáticas, como forma 

de estimular a intervenção profissional.  

A organização dos currículos obedece aos princípios de flexibilização, interdisciplinaridade e 

contextualização. A flexibilização curricular possibilita a ampliação dos horizontes do conhecimento e 

o desenvolvimento de uma visão crítica mais abrangente, pois permite ao aluno ir além de seu campo 

específico da sua futura atuação profissional, oferecendo condições de acesso a conhecimentos, 

habilidades e atitudes formativas em outras áreas profissionais.  

 

3.14.2 Avaliação  

 

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES constitui o principal 

instrumento da política de avaliação do ensino superior e, por meio dele, o Estado compartilha com as 

IES o propósito de realizar a regulação e avaliação educativa, em suas dimensões interna e externa.  

A Faculdade Estácio de Curitiba tem procurado desenvolver as competências internas para 

assumir sua co-responsabilidade no sistema de avaliação proposto e vem buscando responder às ações 

de controle e supervisão estatal, entendendo-as como oportunidades efetivas para aperfeiçoamento das 

ações institucionais, integrando e articulando os resultados dessa ação regulatória à sua prática 

avaliativa interna.  

Assim, as dimensões externas da avaliação, materializadas na Avaliação dos Cursos de 

Graduação e de Graduação Tecnológica; e no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes -

ENADE são valorizadas pela Instituição também por seu caráter formativo, por não se esgotarem em 

si mesmas. Por sua vez, a avaliação interna, compreendida como centro do processo avaliativo e como 

ponto de partida para a realização da regulação e da autoavaliação, focaliza mais especificamente a 

análise do trabalho pedagógico-administrativo e os compromissos sociais da instituição. Neste sentido, 

os instrumentos elaborados pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) têm sido aplicados 

semestralmente em todos os cursos e campi, buscando identificar potencialidades e fragilidades; e 

adequar a atuação institucional às demandas sociais, direcionando seu trabalho para o aperfeiçoamento 

das pessoas e da instituição.   

Nessa perspectiva, a Faculdade Estácio de Curitiba entende a avaliação como uma prática que, 

tomando por referência a globalidade institucional e o cumprimento da sua missão, privilegia as 

funções emancipatórias e formativas e está comprometida efetivamente com alternativas de mudança e 

a melhoria das atividades de ensino, pesquisa e extensão.  
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3.14.3 Avaliação de Ensino  

 

A avaliação do ensino é atualmente compreendida como avaliação da aprendizagem tendo por 

objetivo acompanhar o desenvolvimento das competências dos alunos, da capacidade de construir 

conhecimentos técnicos, tecnológicos e gerenciais, a partir das necessidades observadas na prática 

social e profissional.  Isso permite, quando necessário, uma reorientação no processo de formação dos 

alunos, com atividades de apoio, de forma a minimizar ou sanar suas dificuldades. Diferentes 

modalidades de avaliação têm sido implementadas nas instituições de ensino, baseadas em estudos 

inovadores que buscam uma concepção de avaliação global. Destacam-se, entre outros, aspectos 

relevantes como o da autoavaliação e da heteroavaliação, como instrumentos que favorecem o 

exercício de análise crítica, de percepção do crescimento dos alunos, permitindo a aquisição de uma 

autonomia intelectual e uma visão real de sua própria formação.  

Durante muito tempo o percurso formativo do aluno foi acompanhado na perspectiva da 

avaliação diagnóstica, formativa e somativa. Hoje a instituição busca processos que possam 

contemplar a dimensão global da avaliação, criando modelos mais pertinentes às propostas 

educacionais, decorrentes das disposições legais em vigor. Contudo, tendo em vista a complexidade do 

processo de avaliar, as mudanças para um modelo inovador constituem desafios para os professores. 

Assim, nem sempre as normas estabelecidas institucionalmente são atendidas plenamente, mas são 

feitos ajustes para adaptar-se às novas modalidades de avaliação.  

Em princípio compreende-se, assim, que avaliação não tem como propósito simplesmente 

verificar o que o aluno produziu, mas faz parte de um processo contínuo, global e permanente, 

permitindo avanços quanto ao momento e formas de registrar os resultados obtidos pelos alunos. 

Mesmo assim, a partir desta concepção de avaliação, o desempenho dos alunos nas diferentes 

atividades desenvolvidas é consolidado em notas, de forma a atender o estabelecido no Regimento 

Geral da Universidade.  

Desta forma, na Faculdade Estácio de Curitiba, a avaliação ocupa espaço relevante no 

conjunto das práticas pedagógicas aplicadas ao processo de ensino e aprendizagem. No entanto, 

avaliação, neste contexto, não se resume à mecânica do conceito formal e estatístico; não é 

simplesmente atribuir notas, obrigatórias à decisão de avanço ou retenção em determinadas 

disciplinas, mas é compreendida como uma prática que possibilita a tomada de decisão e a melhoria da 

qualidade de ensino, informando as ações em desenvolvimento e a necessidade de regulações 

constantes.  
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3.14.4 Planejamento de Ensino  

 

O Planejamento do Ensino exprime o compromisso do ensino nas transformações sociais, 

possibilitando antever as condições que oferece, articula, cria mecanismos consistentes e integra todos 

os programas e atividades relacionadas ao ensino da Faculdade Estácio de Curitiba. Permite também 

avançar na questão da interdisciplinaridade, pois os conteúdos disciplinares passam a refletir não a 

compartimentalização, mas sim o ensino integrado e sistêmico.  

A Faculdade Estácio de Curitiba só pode decidir por um projeto educacional se tiver 

consciência que caminhe na direção de contribuir para a formação cidadã e para o pleno 

desenvolvimento das atuais e futuras gerações.  

Neste sentido, é fundamental que o planejamento seja participativo, com envolvimento de 

todos os componentes do processo educacional e que sejam discutidos temas necessários à formação e 

à prática dos atuais e futuros profissionais. Para tal faz-se necessário que os colegiados se reúnam 

periodicamente, a fim de analisar as questões emergentes que exijam decisões do corpo docente, e em 

alguns casos do corpo técnico-administrativo.  

O planejamento deve visualizar um projeto pedagógico complexo em que os entraves e 

obstáculos frente à educação disponham de estruturas de solução, para que a educação seja 

compreendida com emancipação humana, com concepções de currículo e de cultural, com ênfase no 

trabalho docente na perspectiva, que possibilite propor um currículo que ultrapasse fronteiras, visando 

a uma educação criativa.  

 

3.15 AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

A Avaliação Institucional Interna na Faculdade Estácio de Curitiba visa contribuir para a 

evolução da instituição nos níveis acadêmicos e administrativos. Ela tem como finalidade básica o 

autoconhecimento e a tomada de decisões na perspectiva de desenvolver uma educação superior com 

qualidade. Prioritariamente é entendida como um ponto de partida para os ajustes necessários na 

instituição. Ela é um “organizador” das idéias sobre os problemas do Ensino Superior. 

Os principais objetivos são: 

• Acompanhar e aperfeiçoar o PDI; 

• Acompanhar e aperfeiçoar o Projeto Pedagógico Institucional, promovendo a permanente 

melhoria e pertinência das atividades relacionadas a ensino, pesquisa, extensão e gestão; 

• Avaliar as potencialidades e fragilidades da qualidade do ensino, de cada professor, dos 

cursos, de cada coordenador de curso, do diretor de unidade e da instituição como um todo; 

• Avaliar os setores de suporte ao ensino e à qualidade dos serviços prestados por eles; 
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• Repensar o processo de gestão da instituição; 

• Repensar objetivos, maneira de atuação e resultados na perspectiva de uma instituição mais 

condizente com o momento histórico;  

• Identificar mudanças necessárias e implantá-las, contribuindo para o aperfeiçoamento da 

Instituição. 

  

A Comissão Permanente de Avaliação (CPA) tem como responsabilidade analisar os 

resultados das avaliações internas e externas da IES e propor ações de melhoria em conjunto com os 

setores responsáveis por cada resultado de cada avaliação. Desta forma, a primeira etapa para 

elaboração deste relatório foi a análise dos resultados das avaliações, em conjunto com cada setor e a 

elaboração por cada gestor do Relatório de Campus/Setor/Curso disponíveis nos Anexos deste 

relatório. Em seguida a CPA analisou todos os relatórios e propôs as ações gerais baseados em cada 

uma das dez dimensões propostas pelo SINAES, relatando-as neste documento. 
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4 OFERTA DE CURSOS E PROGRAMAS 

 

4.1 CURSOS DE GRADUAÇÃO TECNÓLOGIA: MATRÍCULAS 

 

Os cursos oferecidos pela Faculdade buscam atender as demandas do mercado de trabalho e, 

por conseguinte, podem surgir através da instalação de novas e futuras tecnologias e/ou de novas ou 

futuras necessidades do mercado.  

Atualmente, a Faculdade oferece 5 cursos de Graduação Tecnológica na área de gestão. Segue 

a lista de cursos oferecidos: 

Graduação Tecnológica Vagas 
Portarias  

DUO 

Gestão em Marketing  200 29/2009 

Processos Gerenciais  200    060/2007 

Gestão de Recursos Humanos 200 061/2007 

Comércio Exterior 200 2424/2005 

Gestão em Logística 200 536/2008 

Total Tecnologia 1000  

Tabela 6 – Cursos ofertados 

 

4.2 OFERTA DE CURSOS DE GRADUAÇÃO TECNOLÓGICA: CONFIGURAÇÃO ATUAL 

 

Levando-se em consideração os aspectos sócioeconômicos e culturais da Região, do Estado e 

do Município de Curitiba, a IES vem congregando esforços institucionais com o objetivo de identificar 

as reais necessidades de sua clientela no oferecimento dos cursos de graduação e graduação 

tecnológica, na modalidade presencial, bem como os cursos na modalidade a distância, visando ao seu 

compromisso social de corresponder às aspirações da comunidade estudantil e da comunidade em 

geral. 

Os cursos oferecidos e os novos cursos projetados observam para a sua concepção o público 

alvo a ser constituído, preponderantemente, por alunos trabalhadores que não têm agenda compatível 

para frequentar um curso regular, motivados por questões profissionais ou de ordem pessoal, 

necessitando da flexibilidade proporcionada pelas metodologias de ensino a distância. No caso dos 

cursos presenciais observa-se a preferência do aluno, na maioria das vezes, pelo turno noturno devido 

à flexibilidade de poder trabalhar e conciliar os estudos, uma vez que as questões salariais e de 

empregabilidade, nos dias atuais, tornam-se uma barreira a ser transposta pelo aluno trabalhador que 

aspira por uma profissão de nível superior. 

Os cursos de graduação tecnológica dão cumprimento as Diretrizes Curriculares Nacionais 

expressas na Resolução CNE/CP n. 3, de 18/12/2002 e explora alguns destaques contidos nessas 
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Diretrizes, tais como: na formação de algumas competências consideradas essenciais: (i) competência 

empreendedora, capacitando o aluno a conceber a criação de uma empresa, unidade de negócio, 

produto ou serviço; (ii) competência gestora, capacitando o aluno a analisar a viabilidade de produção 

e/ou operação de um negócio, departamento, produto ou serviço; (iii) competência em mídias 

eletrônicas, presentes e cada vez mais utilizadas pela sociedade do conhecimento. Em sua organização 

curricular contempla o desenvolvimento de competências profissionais afinadas à formação do perfil 

profissional de conclusão do curso. Essas competências estão alinhadas com eixos de formação 

constituídos por conjuntos de disciplinas com propósitos específicos. 

As Diretrizes Curriculares dos cursos tecnológicos também ressaltam a necessidade de 

flexibilidade curricular. Essa flexibilidade permite ao aluno cumprir as atividades programadas no 

local e hora mais convenientes. Outro aspecto importante contido nas Diretrizes Curriculares é a 

necessária promoção da interdisciplinaridade, caracterizada pela interrelação das unidades de estudo 

na concepção e execução do currículo e refletidas no processo de avaliação. 

Os projetos pedagógicos dos cursos de graduação observam as Diretrizes Curriculares 

Nacionais específicas de cada curso e as suas avaliações são desenvolvidas conjuntamente por alunos, 

professores, coordenadores de cursos, núcleos docentes estruturantes, sendo complementadas pelos 

seguintes mecanismos de avaliação: 

• Autoavaliação Institucional ou Avaliação Interna da Instituição: realizada junto à comunidade 

interna e coordenada pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) da IES.   

• Avaliação externa: realizada por comissões designadas pelo INEP/MEC. 

• Avaliação dos Cursos de Graduação: trata-se do  processo de reconhecimento e renovação de 

reconhecimento dos cursos de graduação. Esta avaliação é efetivada por visitas in loco de 

comissões externas do MEC. 

• Avaliação do Desempenho dos Estudantes (ENADE): aplica-se aos estudantes do primeiro e 

do último ano dos cursos  definidos  para a avaliação. Anualmente, o Ministro da Educação, 

com base em indicação da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(CONAES), define as áreas/cursos que participarão do ENADE.  

 

O gráfico abaixo apresenta o cenário dos cursos de Graduação Tecnológica oferecidos na 

Faculdade. 
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Gráfico 4 – Quantidade de alunos por curso 

Fonte: Faculdade Estácio de Curitiba, 2015. 

 

4.3 OFERTA DE CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO LATO SENSU 

 

A Pós Graduação dispõe de um programa permanente de planejamento, controle e avaliação 

dos cursos que são oferecidos, visando ao aprimoramento dos seus produtos e serviços.  

A missão institucional da pós graduação foi definida como a de especializar, qualificar e 

capacitar profissionais através de uma educação superior de qualidade, do investimento de recursos na 

construção do conhecimento e da busca permanente da excelência, visando atender às demandas 

sociais por meio da democratização do ensino de pós graduação e da educação continuada. 

Abaixo seguem os cursos de pós-graduação lato sensu ofertado na Faculdade: 

 

Curso De Especialização Área Do Conhecimento Área Específica 
Carga 

Horária 

Período de 

realização 

Administração Estratégica 
Ciências Sociais 

Aplicadas 
Administração 390 Horas 

Início em 

abril de 

2016 

Comunicação Empresarial 
Ciências Sociais 

Aplicadas 
Comunicação 390 Horas 

Início em 

abril de 

2016 

Finanças Corporativas E Mercado 

De Capitais 
   

Início em 

abril de 

2016 

Gestão Estratégica do Capital 

Humano nas Organizações 
Gestão 

Administração De 

Recursos Humanos 
390 Horas 

Início em 

abril de 

2016 

Gestão Da Sustentabilidade 
Ciências Sociais 

Aplicadas 

Administração De Setores 

Específicos 
390 Horas 

Início em 

abril de 

Quantidade de Alunos x Curso - Graduação 
Tecnológica

Comércio Exterior Logística Marketing

Processos Gerenciais Recursos Humanos
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2016 

Gestão da Produção na Cadeia de 

Suprimentos 
Gestão 

Administração Da 

Produção 
390 Horas 

Início em 

abril de 

2016 

Tabela 7 – Cursos de pós graduação ofertados 

 

4.4 GRADUAÇÃO: OFERTA DE CURSOS 

 

Em 2015 foram autorizados pelo MEC os cursos de Engenharia Elétrica, Engenharia de 

Produção, Administração, cujas portarias ainda não foram publicadas.  

 

4.5 PROGRAMAS DE EXTENSÃO 

 

A extensão se desenvolve principalmente na esfera dos cursos internos e externos, na ação 

comunitária e na prestação de serviços à comunidade, sendo, portanto, claramente vinculada à 

responsabilidade social da instituição. A criação do Centro de Extensão e Assuntos Comunitários 

(CEAC) em 2001 visou reforçar a integração e articulação da instituição com a sociedade, por meio de 

projetos sociais e programas de extensão, hoje denomina-se Coordenação de Pós Graduação e 

Extensão. 

A coordenação de pós graduação e extensão tem como missão ser um canal de participação 

dos estudantes da Faculdade e um instrumento de articulação da comunidade interna da instituição 

com a comunidade externa, para troca de experiências e conhecimentos, em consonância com o 

projeto acadêmico pedagógico da instituição.  

O objetivo principal da extensão, ao estimular a participação dos estudantes nos mais 

diferentes projetos, é auxiliar sua transformação, fazendo com que eles desenvolvam noções de 

responsabilidade social e de organização, além de auxiliar na difusão do conhecimento que circula na 

instituição.  

Além disso, a extensão pretende criar vínculos afetivos entre os alunos e a Faculdade, de 

modo a contribuir para que a passagem dos estudantes pela instituição seja marcada também pelo 

prazer e pela alegria. Seu objetivo secundário é contribuir para a construção e consolidação da 

identidade da Faculdade, associando a instituição com as causas da comunidade, através da realização 

de um trabalho de prestação de serviços, que beneficie tanto seus alunos quanto a carente comunidade 

que a circunda.  

Os programas institucionais implementados na área da extensão são integrados as ações de 

ensino, pesquisa e extensão e estão abertos a portadores dos requisitos exigidos em cada caso. 

Destinam-se à divulgação e atualização de conhecimentos, visando à difusão de conhecimentos e de 

técnicas pertinentes às áreas de seus cursos. Na sequência serão apresentados os programas de 



FACULDADE ESTÁCIO DE CURITIBA 

 

 

68 Plano de Desenvolvimento Institucional 
2016 - 2020 

extensão implantados na Instituição 

As atividades da Coordenação de Pós Graduação e Extensão concentram-se principalmente no 

Atividade Academica Complementar (AAC) e em dois Núcleos: Núcleo de Apoio do Estudante e 

Núcleo de Ação Social. Cada núcleo, por sua vez, se subdivide em diversos projetos.  

O Núcleo de Apoio ao Estudante tem como objetivo colocar à disposição do aluno serviços 

que forneçam apoio do ponto de vista pedagógico, profissional (estágio e emprego) e de orientação. 

Ele tem como missão dar ao aluno um amparo institucional. Sendo assim, fazem parte desse núcleo a 

Central de Estágio, Emprego e Aperfeiçoamento Profissional (E3) e programas e cursos de 

nivelamento e recuperação.  

O Núcleo de Ação Social tem como objetivo proporcionar serviços e atividades, cursos de 

extensão, esporte e lazer para os estudantes e para a comunidade. Através das atividades acadêmicas 

complementares (PAC), a Faculdade proporciona ao aluno a oportunidade de participar de atividades 

práticas relacionadas aos cursos de sua formação desde o primeiro semestre, reforçando a articulação 

do curso e dos estudantes com a sociedade.  

O programa é baseado nos quatro pilares da UNESCO para a nova educação: aprender a ser 

(desenvolvimento pessoal); aprender a conviver (desenvolvimento social); aprender a fazer 

(competência produtiva) e aprender a conhecer (competência cognitiva).  

Os objetivos fundamentais do PAC (programa de atividades complementares) são: 

1. Permitir um contato inicial, por parte do estudante, com as atividades e situações inerentes 

à carreira por ele escolhida; 

2. Proporcionar a vivência prática e situações que contribuam para seu crescimento pessoal e 

profissional, permitindo o desenvolvimento das habilidades requisitadas pelas grandes 

empresas em seus processos seletivos; 

3. Possuir esses diferenciais na era da globalização, obtendo visão de futuro para trilhar o 

caminho para as grandes oportunidades. 

 

A Faculdade, por meio da coordenação de pós graduação e extensão, também oferece cursos 

de extensão, no sentido de complementar, ampliar, atualizar ou aprofundar a formação obtida nos 

cursos de graduação.  

Os projetos de extensão de atendimento à comunidade vinculados ao PAC são tão variados 

quanto os cursos que a instituição possui. Na área jurídica, uma das principais atividades 

sociais/comunitárias é o atendimento jurídico gratuito à população carente. A inclusão digital é outra 

área que abrange diversos projetos de atendimento à comunidade.  

A Faculdade tem consciência de que a chamada “Sociedade da Informação”, marcada pelo 

avanço sem precedentes das tecnologias de informação e comunicação (TIC) traz com ela também a 
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exclusão social. Sendo assim, as ações voltadas à inclusão digital promovidas pela Faculdade tem 

como objetivo ampliar o acesso às TIC's – e, principalmente, às habilidades para seu uso competente e 

crítico. O domínio das técnicas de informática é, hoje, quase essencial para a inserção no mundo 

trabalho.  

Atenta a essa realidade, a Faculdade promove oficinas e cursos de alfabetização e educação 

digital. Essas atividades envolvem estudantes e docentes de graduação. Os projetos curriculares de 

extensão buscam estabelecer um diálogo dos cursos com a comunidade social em que os cursos estão 

inseridos. Uma relação que propicia o incremento da autonomia do sujeito pode ter como 

consequência uma forte motivação dos discentes para participar em projetos de extensão, nos quais 

devem assumir um papel ativo.  

Somente uma relação eficaz sob o ponto de vista pedagógico pode construir uma base 

adequada para uma expressão autônoma dos sujeitos em processo de educação. São projetos de ação 

comunitária que objetivam a melhoria da qualidade de vida da população local. Os projetos sociais 

desenvolvidos na Faculdade são, predominantemente, extra curriculares, o que demonstra um 

compromisso espontâneo significativo com a atividade social.  

Dessa forma, a responsabilidade social acaba por ser consequência objetiva das atividades de 

extensão. O que a extensão faz é a real vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas 

sociais. Isso porque para promover os projetos extensionistas, que resultam em ações de 

responsabilidade social, a Faculdade vale-se de parcerias com a sociedade (instituições ou órgãos 

públicos, empresas, ONG's, sindicatos, entre outros). 

Finalmente, a Faculdade acredita que qualquer ação de responsabilidade social realizada na 

IES deve, necessariamente, levar em conta a ética e a meritocracia. A ética no sentido de trabalhar 

pelo bem da comunidade, estando a serviço dela. A competitividade no sentido de fazer o melhor, pois 

assim haverá um conjunto de resultados positivos em virtude da ação desenvolvida. A competitividade 

impõe a qualidade do fazer comunitário. 

Também é de ressaltar que tornou-se uma necessidade para a Instituição promover o tripé 

ensino, pesquisa e extensão que garantem a identidade de uma educação preocupada com uma 

formação integral do seu alunado. Assim, a partir de discussões internas que objetivavam definir o 

papel da instituição e o perfil do aluno, percebeu-se a importância da criação de um programa que 

promovesse o desenvolvimento do aluno enquanto ser social. Desse modo, a instituição poderia se 

concentrar também no pilar extensão normalmente tão carente nas Instituições de Educação Superior. 

Para o aluno, o programa atende a necessidade de uma formação cidadã, que integra os 

conhecimentos discutidos em sala de aula com uma visão ampla do que significa sua relação consigo 

mesmo e com o outro. Assim, o programa visa despertar no aluno o interesse pela comunidade, pelos 
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anseios e necessidades de outros seres humanos e ajudá-lo a descobrir como ele pode, com pequenas 

atitudes, transformar a realidade para melhor. 

 

Nº CURSO CH 

3 Projeto Gabaritando 10h Cada 

4 Cine Debate - Meu Nome Não é Johny 4h 

5 Cine Debate - Gerenciamento de Projetos 4h 

6 Treinamento da Empresa Júnior 2h 

7 Arte e Cultura 2h 

8 Fórum de Ética 4h 

9 Fórum Verde e Discussão Sobre Liderança 8h 

10 Entrevista por Competência 4h 

11 Normalização de Trabalhos Acadêmicos 4h 

12 Capacitação para Utilização dos Recursos da Biblioteca 2h 

13 Internet Como Fonte de Pesquisa 4h 

15 Capacitação Para Utilização Do Portal De Pesquisa: Academic One File 4h 

16 Instrumentação Industrial com Foco em Calibração 30h 

17 Lei 11.441/07 "Separações, Divóricios, Inventários e Partilhas Extrajudiciais" 12h 

18 Utilização da Calculadora HP 12-C 3h 

19 Oficina de Excel 3h 

20 Noções Básicas de Trigonometria 12h 

21 Excel Intermediário 20h 

22 Microcontrolador 8051 20h 

23 Inglês Básico I - Pré Aulas 40h 

24 Inglês Básico I – Sábados 40h 

25 Mini Curso e Oficina de Astronomia 8h 

26 Metodologia Da Pesquisa Científica 9h 

27 Projeto Imposto de Renda 2009 10h 

28 Oficina de Matemática Básica – Manhã 20h 

29 Oficina de Matemática Básica – Tarde 20h 

30 Informática Básica 20h 

31 Português Básico 15h 

32 Oficina de Física Básica 20h 

33 Oficina de Raciocínio Lógico 15h 

34 Contabilidade Gerencial 12h 

35 Oficina de Laboratório de Física 20h 

36 Clube do Livro - A Revolução Dos Bichos 4h 

37 Bibliocine - A Revolução dos Bichos 1h 

38 Clube do Livro - O Caçador De Pipas 4h 

39 Bibliocine - O Caçador de Pipas 1h 

 

Tabela 8 – Atividades de extensão do 1º semestre de 2015. 
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Tabela 9 – Atividades de extensão do 2º semestre de 2015. 

 

MODALIDADE ATIVIDADE CH 
N° DE 

INSCRITOS 

CURSOS 

Oratória 30 6 

MS Excel Avançado 16 38 

MS Power Point 8 6 

Orientação Metodológica - Turma Sábado 16 28 

Orientação Metodológica - Turma Pós Aula 10 5 

Folha de Pagamento 20 33 

OFICINA Matemática Básica 20 68 

MONITORIA Matemática Básica 2 60 9 

PROJETO 
Avaliando o aprendizado 10 697 

Avaliando o aprendizado 10 724 

TOTAL 1836 

 

Tabela 10 – Atividades de extensão do 1º semestre de 2016. 

 

Tabela 11 – Inscritos nas atividades de extensão do 1º semestre de 2016. 

Nº CURSO CH 

1 Técnicas de Derivação e Integração 15h 

2 Raciocínio Lógico 16h 

3 CURSO DE HP-12C – 2º TURMA 4h 

4 Informática Básica 20h 

5 MS Excel Básico Turma I 8h 

7 Oficina de Matemática Básica 20h 

8 Orientação Metodológica Pré Aula 8h 

9 Orientação Metodológica Sábados 16h 

10 Orientação Metodológica - Pós Aulas 8h 

11 Power Point: Como Fazer Slides Para Apresentações 5h 

12 Inglês - Básico II – Sábados 36h 

14 Português Instrumental 20h 

17 MS Excel Avançado 20h 

18 Raciocínio Lógico 15h 

19 Informática Básica 15h 

20 Microsoft Infopath 12h 

21 Matemática Financeira        15h 

22 Autocad, Intellicad 15h 

23 HP 12-C 4h 

24 Inclusão Digital 8h 

25 Contab. Gerencial 12h 

26 Festival de Filme Nac. 16h 

27 Microsoft Project 12h 

28 Excel Básico 8h 

29 Excel Intermediário 20h 

30 Téc. Derivação e Integração    15h 

31 Leitura e Interpret. De Texto Turma I 15h 

32 Leitura e Interpret. De Texto Turma Ii 15h 

33 Power Point: Como Fazer Slides Para Apresentações 4h 

Nº CURSO CH COMUNIDADE ALUNOS TOTAL 

INSCRITOS 1 Matemática Financeira 12h 16 8 24 

2 Contabilidade Gerencial 15h 12 4 24 

4 Téc. de Derivação e Integração 16h 9 5 22 

5 MS Excel Intermediário 16h 24 6 48 
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Área Curso Período Turno Nº Inscritos 

TODAS Excel Intermediário - Turma I 01/07 ATÉ 07/07 NOITE DAS 18h50 - 22h 30 

TODAS Excel Avançado  08/07 ATÉ 14/07 NOITE DAS 18h50 - 22h 31 

TODAS Ferramentas Da Qualidade 12/07 ATÉ 16/07 NOITE DAS 19h - 22h 24 

ENG. Técnicas De Derivação E Integração 05/07 ATÉ 09/07 NOITE DAS 18h50 - 22h 20 

 

Tabela 12 – Atividades de extensão do 2º semestre de 2016. 

 

Área Curso Turno 

Todas 3 fórmulas de sucesso NOITE 

Todas 5s – A qualidade no ambiente de trabalho NOITE 

Todas A Importância do Foco NOITE 

Todas Capacitação para Utilização do Portal da Pesquisa: Academic One File NOITE 

Todas Aprenda a trabalhar em equipe NOITE 

Todas Atendimento Excelente ao cliente NOITE 

Todas  Fluxo de caixa MANHÃ 

Todas Tutela de Urgência e Tutela da Evidência no Projeto de Lei do Novo Código 

de Processo Civil (166/2010). 
MANHÃ 

 

Tabela 13 – Propostas de atividades de extensão do 2º semestre de 2016 (início previsto em abril). 

 

A partir do primeiro semestre de 2016 a Faculdade também ofertará cursos de férias on-line. 

 

1º SEMESTRE DE 2016 

CURSOS DE FÉRIAS ON LINE 

 Administração do Tempo 

 Análise de Balanço 

 Como Preparar-se Para uma Seleção de Emprego 

 Como Redigir uma Ata de Reunião 

 Concordância Nominal 

 Contabilidade Básica 

 Criação de Facebook 

 Criação de Twitter 

 Desenvolvimento Pessoal e Interpessoal 

 Elaboração de Plano de Negócios 

 Elaboração de Relatórios Empresariais 

 Endomarketing 

 Ética e Responsabilidade Social 

 Formação de Preço de Venda - I 

 Gerência de Relacionamento de Clientes - CRM 

 Gestão de Desempenho 

 Legislação Trabalhista e Previdenciária 

 Liderança 

 Logística Como Ferramenta Gerencial 

 Mercado de Ações 

 Redação de Cartas Comerciais e Sociais 

 

Tabela 14 – Propostas de atividades de extensão online 1º semestre de 2016. 
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4.6 PROGRAMAS DE PESQUISA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA  

 

A Faculdade Estácio de Curitiba incentiva a pesquisa, cujas diretrizes são traçadas pelo 

CONSEPE, através de concessão de auxílios para a execução de projetos científicos, concessão de 

bolsas especiais, formação de pessoal pós graduado, promoção de congressos, seminários, intercâmbio 

com outras instituições, divulgação dos resultados das pesquisas realizadas e outros meios ao seu 

alcance. A implementação da pesquisa pela Faculdade Estácio de Curitiba se realiza através das 

seguintes ações: 

 

4.6.1 Programa de Pesquisa e Iniciação Científica da Faculdade Estácio de Curitiba 

 

a) Definição: 

A iniciação científica é um instrumento que introduz o estudante de graduação com potencial 

promissor na prática da pesquisa científica. É o primeiro contato direto do estudante com a atividade 

científica que o leva a se engajar na pesquisa, tendo oportunidade de estudar e desenvolver um 

determinado tema, usando as metodologias adequadas, sempre sob a orientação e supervisão de um 

professor orientador. A iniciação científica caracteriza-se, portanto, como um meio da realização de 

um projeto de pesquisa, contribuindo também para a formação de uma nova mentalidade no aluno, 

levando-o a conhecer e aplicar a metodologia científica. 

 

b) O Cenário da Iniciação Científica nas Instituições de Ensino Superior 

O investimento em pesquisa nas universidades brasileiras, mesmo nas instituições públicas, 

ainda é incipiente considerando-se as diretrizes para a Educação Superior que colocam Ensino, 

Extensão e Pesquisa como funções essenciais das Universidades e dos Centros Universitários. 

Embora a Faculdade não seja um centro universitário, ela reconhece o papel prioritário que a 

pesquisa científica e o desenvolvimento tecnológico desempenham na busca de soluções para diversos 

problemas da nossa sociedade e, por isso, tem se preocupado em colaborar com o processo de 

desenvolvimento e universalização da investigação científica. Uma de suas iniciativas, nesse sentido, é 

a estruturação do seu programa de iniciação científica, atividades complementares, projetos 

integrados, de maneira a garantir o investimento em todas as funções de uma instituição que persegue 

o compromisso do cumprimento de seu papel na sociedade: Ensino, Extensão e Pesquisa. 
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4.6.2 Diretrizes e normas para o desenvolvimento do Programa de Pesquisa e Iniciação 

Científica 

 

I. Metas Institucionais: 

1) Valorizar a pesquisa junto aos acadêmicos dos cursos de graduação, incentivando por meio do 

Programa de Iniciação Científica a integração da pesquisa com a prática, ao colocar o discente 

em contato direto com a atividade científica; 

2) Incentivar e apoiar os cursos na implementação de uma política de pesquisa para a iniciação 

científica na graduação; 

3) Colaborar com o processo de emergência de novas áreas de pesquisa; 

4) Auxiliar a instituição no cumprimento de sua função de integração entre ensino, pesquisa e 

extensão; 

5) Oferecer condições para o aumento da produção científica do seu corpo docente. 

 

II. São objetivos da iniciação científica: 

1) Possibilitar ao discente o desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes na 

organização e desenvolvimento de atividades de pesquisa científica; 

2) Contribuir para a formação de recursos humanos para a pesquisa e para o desenvolvimento 

tecnológico; 

3) Desenvolver o senso crítico dos alunos e sua introdução na metodologia científica; 

4) Incentivar os professores ao exercício da atividade científica e da orientação acadêmica; 

5) Motivar a interação discente e docente nas atividades de pesquisa para o incremento de 

resultados positivos, e criação de grupos e contatos interdisciplinares; 

6) Promover a produção científica e sua publicação, aumentando a contribuição da instituição na 

produção acadêmica. 

 

III. Administração, Acompanhamento e Avaliação do Programa de Pesquisa e Iniciação 

Científica  

1) O Programa de Pesquisa e Iniciação Científica será incentivado e promovido pela 

Coordenação de Iniciação Científica, criada mediante ato da Diretoria Geral, obedecendo a 

deliberações superiores. 

2) Para os fins de cumprimento do Programa de Pesquisa e Iniciação Científica (PREPIC), a 

Diretoria Geral destinará bolsas semestrais de Iniciação Científica, com valores a serem 

fixados de acordo com previsão no PlanejamentoAnual. 

3) Compete à Coordenação de Iniciação Científica: 



FACULDADE ESTÁCIO DE CURITIBA 

 

 

75 Plano de Desenvolvimento Institucional 
2016 - 2020 

• A avaliação de todas as fases dos projetos de iniciação (avaliação de projetos dos professores e 

dos alunos, bem como dos relatórios semestrais apresentados), podendo solicitar a 

colaboração eventual de algum professor convocado para este fim; 

• Elaborar calendário para submissão de projetos de pesquisa dos professores orientadores, 

ingresso de alunos no programa, entrega de relatórios semestrais; 

• Coordenar, monitorar e avaliar o Programa de Iniciação Científica; 

• Coordenar a apresentação de resultados dos trabalhos na Semana Acadêmica da Faculdade; 

• Manifestar-se sobre a continuidade dos alunos no programa, mediante indicação e avaliação 

destes alunos pelos professores orientadores; 

• Manter atualizados todos os arquivos e relatórios de desempenho do Programa de Iniciação 

Científica;  

• Comunicar e manter rigoroso controle das informações junto à Diretoria Geral para liberação 

ou cancelamento das bolsas do programa. 

 

4) São atribuições do aluno participante do Programa de Iniciação Científica: 

• Participar da elaboração, da proposta e da execução do plano de trabalho do aluno vinculado 

ao projeto de pesquisa do orientador. A entrega do plano junto à Coordenação de Iniciação 

Científica deverá ser feita até 15 (quinze) dias após a divulgação dos alunos selecionados no 

edital vigente; 

• Entrega do Termo de Compromisso do aluno, devidamente preenchido e assinado, juntamente 

com o plano de trabalho; 

• Criação do currículo Lattes-CNPq até 15 (quinze) dias após a divulgação dos alunos 

selecionados no edital vigente e atualização deste currículo periodicamente, durante o vínculo 

do aluno ao PREPIC; 

• Realizar leituras de textos científicos relacionados ao tema do projeto de pesquisa, coletas de 

dados, organizar banco de dados e sistematizar informações coletadas, participando da análise 

dos mesmos; 

• Realizar visitas técnicas, participação de congressos e viagens de estudo relacionadas com o 

projeto de pesquisa, quando for o caso, por designação do responsável pelo projeto; 

• Participar, compulsoriamente, da Semana Acadêmica da Faculdade; 

• Redigir textos, resenhas e artigos, sob orientação do professor orientador; 

• Realizar todas as tarefas a ele atribuídas no plano de trabalho do bolsista; 

• Redigir os relatórios semestrais de atividades no Projeto de Iniciação Científica. 
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5) Compete ao Professor Orientador 

• Elaborar a proposta de pesquisa e submetê-la à Coordenação de Iniciação Científica, que 

avaliará o projeto do professor; 

• Entregar à Coordenação de Iniciação Científica, devidamente preenchido, o Termo de 

Compromisso do professor, dentro de 02 (dois) dias úteis, a contar da data em que lhe for 

comunicada a seleção de seu projeto para integrar o PREPIC; 

• Elaborar, juntamente com o aluno, o plano de trabalho a ser desenvolvido pelo aluno dentro 

do projeto de pesquisa; 

• Acompanhar semanalmente o trabalho do aluno de iniciação científica, incentivando a 

participar das atividades de pesquisa; 

• Orientar o aluno nas distintas fases do plano de trabalho a ser desenvolvido, no âmbito do 

respectivo projeto, incluindo: elaboração de relatórios semestrais; elaboração de instrumentos 

para apresentação na semana acadêmica, em seminários anuais de iniciação científica, 

congressos e demais reuniões científicas; 

• Comunicar à Coordenação de Iniciação Científica qualquer fato, sugestão ou irregularidade, 

relacionados às atividades do aluno do Programa de Iniciação Científica; 

• Manifestar-se sobre o rendimento do aluno por ele orientado, na hipótese de desligamento do 

programa; 

• Acompanhar as apresentações orais e as exposições dos alunos, na semana acadêmica, em 

seminários anuais de iniciação científica, congressos e demais reuniões científicas; 

• Entregar relatório semestral do projeto e de avaliação do aluno de Iniciação Científica, 

seguindo calendário pré-estabelecido pela Coordenação de Iniciação Científica. 

 

6) Compromissos quanto à apresentação de relatórios e publicação dos resultados: 

• Os relatórios semestrais de atividades do aluno bolsista, após endosso do professor orientador, 

serão encaminhados à Coordenação de Iniciação Científica, para o devido acompanhamento e 

avaliação; tais relatórios semestrais deverão ser feitos seguindo as normas de apresentação de 

trabalhos acadêmicos de forma geral do Manual para Elaboração de Trabalhos Acadêmicos; 

• A apresentação de trabalhos em eventos científicos, bem como a sua publicação, resultantes de 

atividades desenvolvidas pelo aluno em projetos de iniciação científica, dependerá de prévia 

manifestação favorável do professor orientador, da Coordenação de Iniciação Científica e da 

Diretoria Geral; 

• Nas publicações e trabalhos apresentados em eventos, fazer referência ao vínculo do professor 

orientador e aluno de iniciação científica com a Faculdade. 
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7) Requisitos para a participação no Programa de Pesquisa e Iniciação Científica (PREPIC): 

 

7.1 - Das linhas de pesquisa: 

Serão aceitos projetos com temas relacionados às diferentes áreas correlatas dos cursos de 

graduação tecnologia da Faculdade, inclusive projetos envolvendo temas intercursos. 

7.2 – Dos professores orientadores: 

Poderão orientar alunos dentro do Programa de Iniciação Científica da Faculdade os 

professores que possuem as seguintes qualificações: 

a) ser professor da Faculdade Estácio de Curitiba; 

b) possuir no mínimo o título de especialista; 

c) disponibilidade para dedicação de 02 (duas) horas semanais para cada grupo de 01 (um) a 

05 (cinco) alunos, ao desenvolvimento e orientação dos alunos do projeto de iniciação científica; 

d) o professor poderá ter no máximo 10 (dez) alunos orientados, com dedicação de 04 (quatro) 

horas semanais ao grupo; 

e) ter projeto de pesquisa submetido e aprovado pela Coordenação de Iniciação Científica; 

f) ter currículo Lattes atualizado na Plataforma Lattes do CNPq; 

g) produção científica ou tecnológica nos últimos três anos, divulgada nos principais veículos 

de comunicação da área; 

h) não possuir pendências junto ao Programa de Iniciação Científica, como, por exemplo, 

projetos não concluídos nos prazos estabelecidos, relatórios ou quaisquer documentos solicitados não 

entregues. 

7.2.1 – Critérios para a avaliação do professor orientador e do Projeto de Pesquisa: 

• Titulação; 

• Qualidade e regularidade da produção científica/tecnológica em veículos relevantes da área do 

conhecimento nos últimos 03 anos; 

• Relevância, mérito técnico científico e originalidade do projeto proposto para o 

desenvolvimento científico, tecnológico e/ou inovação; 

• Viabilidade técnica e econômica de desenvolvimento na instituição; 

• O projeto deverá contemplar atividades planejadas a serem desenvolvidas pelo prazo máximo 

de 2 (dois) anos; 

• Interesse institucional no projeto de pesquisa. 

7.2.2 - Da remuneração do professor orientador: 

• O professor orientador que tiver o projeto de pesquisa submetido, aprovado e classificado pela 

Coordenação de Iniciação Científica, seguindo os requisitos e critérios do item 7.1, dentro da 

cota de bolsas auxílio prestabelecida pela Direção Geral, receberá durante vigência de seu 
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projeto uma remuneração referente ao valor de 2 (duas) horas/aula semanais para cada grupo 

de 1 (um) a 5 (cinco) alunos orientandos, levando em conta o seu enquadramento profissional 

dentro da instituição; 

• O professor poderá ter no máximo 10 (dez) alunos orientados, recebendo 04 (quatro) 

horas/aula semanais; 

• Só receberá bolsa auxílio o professor classificado dentro da cota e que tiver pelo menos 1 (um) 

aluno inscrito em seu projeto. Caso não haja alunos inscritos para o projeto, o professor não 

receberá a remuneração, mesmo tendo sido aprovado dentro da cota; 

• O professor não classificado dentro da cota, poderá desenvolver seu projeto como voluntário, 

se assim o desejar, ou pedir seu desligamento do programa. 

7.2.3 – Duração do projeto de pesquisa: 

A duração mínima será de 06 (seis) meses e máxima de 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser 

autorizada pela Coordenação de Iniciação Científica, mediante avaliação dos relatórios apresentados e 

justificativa pelo atraso no cronograma do projeto, um acréscimo suplementar de tempo de execução 

de 3 (três) meses para conclusão final. 

7.2.4 – Da conclusão do Projeto de Iniciação Científica: 

Concluído o Projeto de Pesquisa e apresentados todos os relatórios semestrais dos alunos e dos 

professores orientadores, o professor orientador emitirá relatório final de encerramento do mesmo, 

remetendo-o à Coordenação de Iniciação Científica, que dará baixa no projeto, encerrando-o e 

comunicando aos setores pertinentes o encerramento da bolsa do(s) aluno(s) e do professor, quando 

for o caso. 

7.2.5 – Desligamento do Programa de Iniciação Científica: 

O professor orientador do PREPIC poderá ser desligado do programa a qualquer tempo, por 

ato do Coordenador de Iniciação Científica da Faculdade, nos seguintes casos: 

I - quando vier a se desligar da Instituição; 

II - por solicitação do próprio professor, por escrito e com justificativa. 

O aluno vinculado ao projeto de pesquisa do professor desligado do Programa deverá optar 

por outro projeto vigente, no prazo de 15 (quinze) dias contados a partir da data de desligamento do 

orientador, se for possível sua incorporação em outro projeto escolhido. Caso não seja possível esta 

incorporação ou não seja feita a opção no prazo previsto, o aluno estará automaticamente desligado do 

programa, perdendo sua bolsa, se for o caso. 

7.3 – Dos alunos: 

Alunos elegíveis a ingressar no Programa de Iniciação Científica devem preencher os 

seguintes requisitos: 
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a) Estar regularmente matriculado em um dos cursos de graduação tecnológica da Faculdade a 

partir do 2º período do curso; 

b) Não estar nos dois últimos períodos do curso de graduação, exceto para os alunos já 

inclusos no programa nos períodos anteriores, nos casos de renovação; 

c) Não estar no último período do curso de tecnologia, exceto para os alunos já inclusos no 

programa nos períodos anteriores, nos casos de renovação; 

d) Disponibilidade para dedicação de 6 (seis) horas semanais ao desenvolvimento do plano de 

trabalho de iniciação científica apresentado; 

e) Apresentar rendimento acadêmico com média geral nos períodos já cursados igual ou 

superior a 7,0 (seis); 

f) Não estar cursando nenhuma dependência no período de sua inscrição no programa; 

g) Não apresentar mais de duas reprovações nas disciplinas cursadas nos períodos anteriores à 

sua inscrição no Programa de Iniciação Científica; 

h) Na vigência da bolsa para o Programa de Iniciação Científica, o aluno ficará vinculado ao 

projeto de pesquisa para o qual tenha sido classificado, sob a orientação e responsabilidade do 

professor orientador; 

i) Não receber, durante o período de vigência do plano de trabalho, outra bolsa de iniciação 

científica; 

j) No caso de renovação, não ter nenhuma reprovação em qualquer disciplina do curso durante 

a sua participação no Programa de Iniciação Científica. 

7.3.1 – Da oferta das bolsas: 

Será de responsabilidade da Diretoria Geral a determinação da quantidade de bolsas ofertadas 

e o valor da bolsa em cada semestre. Compete à Coordenação de Iniciação Científica a divulgação em 

edital específico destes valores. 

• Cada bolsa será ofertada na forma de desconto na mensalidade do aluno; 

• A vigência da bolsa será de 1 (um) semestre, podendo ser renovada conforme manifestação do 

orientador e do aluno; 

• Em caso do número de alunos inscritos exceder a quantidade de bolsas ofertadas, será feita 

uma classificação dos alunos pela Coordenação de Iniciação Científica, seguindo requisitos 

prestabelecidos de avaliação de histórico escolar, a fim de determinar quais alunos receberão a 

bolsa e quais ficarão vinculados ao Programa de Iniciação Científica como voluntários; 

• O aluno classificado como voluntário, se não concordar em desenvolver as atividades neste 

regime, deverá comunicar por escrito ao professor orientador e à Coordenação de Iniciação 

Científica o seu desligamento do programa. 

7.3.2 - Critérios para a seleção de alunos que receberão a bolsa de iniciação científica: 
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A Coordenação de Iniciação Científica fará a seleção, entre os alunos inscritos, obedecendo ao 

número de bolsas disponíveis, daqueles que receberão bolsa do Programa de Iniciação Científica, de 

acordo com os seguintes critérios: 

7.3.2.1 – Avaliação do histórico escolar: 

• Média mínima geral ou rendimento acadêmico mínimo: 6.0; 

• Identificação do semestre letivo do aluno; 

• Identificação da quantidade de reprovações do aluno; 

• Identificação de não cursar disciplina de dependência no semestre de realização de inscrição 

no Programa; 

• Declaração da disponibilidade de 06 horas para as atividades extraclasse de desenvolvimento 

do plano de trabalho (ficha de inscrição). 

7.3.3 – Critérios para cancelamento da Bolsa de Iniciação Científica do aluno: 

O cancelamento da bolsa é permitido a qualquer momento e deve ser imediatamente 

comunicado à Coordenação de Iniciação Científica, em função de um dos seguintes motivos: 

• desempenho insuficiente; 

• desistência do curso; 

• desistência da bolsa a pedido do aluno (que deverá se enquadrar nas regras pertinentes no item 

7.3.7); 

• trancamento de matrícula (que deverá se enquadrar nas regras pertinentes no item 7.3.7); 

• não atende aos critérios/requisitos exigidos; 

• outros, justificar. 

7.3.4 – Vigência e renovação do vínculo do aluno: 

• As bolsas de iniciação científica terão vigência de 1 (um) semestre; 

• Admite-se até três renovações, perfazendo entre o ingresso e as renovações,  semestres de 

vínculo ao PREPIC, desde que o aluno apresente bom desempenho no seu plano de trabalho e 

bom rendimento acadêmico; 

• A renovação não é automática e o docente deve fazer uma nova solicitação a cada período de 

inscrição e o aluno deve apresentar novo plano de trabalho a cada renovação, atendendo todos 

os requisitos desta norma. Contudo, haverá preferência para a renovação se o projeto anterior 

apresentar resultados satisfatórios, não sendo dispensada a obrigatoriedade da apresentação da 

documentação exigida para solicitação de bolsa. 

7.3.5 – Prazo de inscrição, período de seleção e divulgação dos resultados para obtenção de 

bolsa: 

• O período de inscrição no processo de seleção de bolsas de iniciação científica é fixado 

semestralmente pela Coordenação de Iniciação Científica e divulgado por edital; 
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• O período de seleção dos candidatos à bolsa compreenderá os 15 dias imediatamente 

posteriores ao último dia do prazo de inscrição; 

• A divulgação dos resultados será feita, no máximo, 20 dias após o último dia do prazo de 

inscrição. 

7.3.6 – Documentação necessária para a inscrição para a obtenção de bolsa de iniciação 

científica: 

O aluno candidato à bolsa deverá apresentar sua inscrição no Programa de Iniciação Científica 

com a seguinte documentação: 

a) Formulário de inscrição devidamente preenchido; 

b) Declaração de disponibilidade do aluno no cumprimento da carga horária semanal (parte 

integrante do formulário de inscrição); 

c) Histórico Escolar do aluno (será solicitado pela Coordenação de Iniciação Científica 

diretamente à Secretaria); 

d) Atestado de matrícula no semestre em questão (será solicitado pela Coordenação de 

Iniciação Científica diretamente à Secretaria). 

No formulário de inscrição deverá manifestar sua intenção de concorrer à uma bolsa de 

iniciação científica. 

7.3.7 – Desligamento do Programa de Iniciação Científica: 

O aluno do Programa de Iniciação Científica poderá ser desligado do programa a qualquer 

tempo, por ato do Coordenador de Iniciação Científica da Faculdade, nos seguintes casos: 

I - quando vier a sofrer pena disciplinar; 

II - por proposta do professor orientador, coordenador da Iniciação Científica; 

III - por solicitação do próprio aluno. 

§1o - Quando ocorrer o desligamento por proposta na forma do inciso II do caput deste artigo 

caberá recurso ao aluno no prazo de 2 (dois) dias úteis a partir da data de comunicação oficial de seu 

desligamento. Neste caso a Coordenação de Iniciação Científica terá 2 (dois) dias úteis para comunicar 

o deferimento ou indeferimento do recurso. 

§2o - O desligamento do aluno sem ter havido a conclusão do plano de trabalho proposto e 

aprovado, implicará na devolução imediata dos valores recebidos em forma de bolsa de estudo, 

quando for o caso, devidamente acrescidos de juros e correção monetária. 

7.3.8 – Substituição de alunos participantes do Programa de Iniciação Científica: 

• O aluno participante dentro de um projeto de iniciação científica poderá ser substituto quando 

desligado do programa; 

• O novo candidato deve fazer sua inscrição regular no Programa de Iniciação Científica; 
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• No caso de aluno bolsista, o orientador terá prazo de 15 dias contados a partir do desligamento 

do aluno para apresentar outro candidato à bolsa, do contrário a bolsa será cancelada. 

7.3.9 – Alunos participantes sem concessão de bolsas: 

 

Poderão participar como voluntários de Projetos de Pesquisa da Faculdade, alunos inscritos no 

PREPIC que não tenham sido classificados à bolsa, ou que optem por se inscrever sem concorrer às 

bolsas, marcando esta opção no formulário de inscrição. Desta forma, o aluno estará vinculado ao 

Programa de Iniciação Científica, sujeito à todas as normas destas Diretrizes, exceto àquelas normas 

referentes à concessão de bolsa. 

 

1) Dos direitos autorais: a Faculdade tem os direitos autorais da produção docente e 

discente, objeto deste programa, podendo divulgar e editar os resultados da Pesquisa de 

Iniciação Científica sem remuneração ou concessões adicionais aos participantes do 

projeto. 

2) O desempenho do aluno no Programa de Iniciação Científica poderá ser considerado 

relevante para futura admissão na carreira magisterial da Faculdade, respeitadas as 

exigências e os requisitos necessários para a habilitação na carreira referenciada, bem 

como, dará ao aluno prioridade na concorrência para obtenção de bolsa de pós-

graduação. 

 

4.6.3 Projetos de pesquisa inscritos no Programa de Iniciação Científica: 

 

Título: Leituras marxistas: para uma tentativa de redefinir a lógica do capital a partir do novo modelo 

de mundo 

Autor: André Peixoto de Souza 

Linha de pesquisa: Economia política, filosofia, sociologia e história 

 

Título: Desenvolvimento sustentável aplicável a empresas reais 

Autores: Yuri Cleverthon Sica e Silmara Carvalho Kowalski 

Linha de pesquisa: meio ambiente, economia e socio-cultural 

 

Título: Esteira didática para estudo de transportes em linhas automáticas de produção 

Autor: Paulo Roberto Pinheiro 

Linha de pesquisa: automação industrial 
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Título: A impossibilidade de liberdade, a partir da analise do discurso de poder em Michel Foucault 

Autor: Luciano Stodulny 

Linha de pesquisa: Filosofia 

 

Título: Transferência do conhecimento universitário as comunidades através das artes cênicas 

Autor: Pierre Andrey Ruthes 
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5 CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INSTITUIÇÃO: 

NOVOS CURSOS, PROGRAMAS E PROJETOS 

 

Para o período de vigência deste PDI, a Faculdade tem como meta oferecer novos cursos de 

graduação tecnológica e graduação. 

 

5.1 CURSOS DE GRADUAÇÃO E GRADUAÇÃO TECNOLÓGICA 

 

A Faculdade, na vigência deste PDI, pretende continuar atendendo às demandas da sociedade 

e do mercado de trabalho no que tange à área do ensino de graduação tecnológica. 

Concomitantemente, mantém-se atenta às novas legislações referentes a esta modalidade. Acompanha 

os novos estudos, que parecem apontar para uma configuração capaz de poder espelhar com maior 

fidelidade a diversidade, a dinâmica e a pluralidade necessárias aos cursos da área de graduação 

tecnológica. 

Em consonância com a proposta do governo federal e com as tendências nacionais para o 

mercado de trabalho, a Instituição pretende fortalecer a oferta de cursos superiores de tecnologia. A 

oferta dos cursos será pautada nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de 

nível superior, coerente com as necessidades do setor produtivo regional e anseios da sociedade local. 

Assim, com a perspectiva de formar profissionais aptos a desenvolver, de forma plena e adequada as 

atividades de acordo com o eixo tecnológico e, dessa forma, contribuir para o processo de crescimento 

do indivíduo e da sociedade local a Faculdade pretende implantar os seguintes cursos: 

 

Curso Modalidade 

Nº. de Vagas 

Anuais 
Carga 

Horária 

Ano de 

Início 
Diurno Noturno 

Estética e Cosmética Presencial 40 80 1600 2018 

Design gráfico Presencial 40 80 1600 2018 

Gestão ambiental Presencial 200 200 1600 2012 

Gestão financeira Presencial 200 200 1600 2012 

Jogos digitais Presencial 200 200 2000 2012 

Petróleo e gás Presencial 200 200 2400 2012 

Sistemas elétricos Presencial 200 200 2400 2012 

 

Tabela 15 – Proposta de novos cursos tecnólogos 
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CURSOS DE GRADUAÇÃO 

Curso Modalidade 

Nº. de Vagas 

Anuais 
Carga 

Horária 

Ano de 

Início 
Diurno Noturno 

Análise Desenvolvimento de 

Sistemas 
Presencial 40 80 2002 2017 

Pedagogia Presencial 40 80 3294 2018 

Nutrição Presencial 40 80 3386 2018 

Fisioterapia Presencial 40 80 4262 2019 

Enfermagem Presencial 40 80 4360 2019 

Odontologia Presencial 40 80 4006 2020 

Engenharia Civil Presencial 40 80 3730 2019 

Tabela 16 – Proposta de novos cursos Bacharelado e licenciatura  

 

 

 

5.2 PROGRAMAS E PROJETOS DE EXTENSÃO 

 

Na área de extensão a Faculdade fixou as seguintes diretrizes para desenvolvimento de seus 

projetos: 

a) Articulação necessária e obrigatória com o ensino e a pesquisa; 

b) Interdisciplinaridade e interprofissionalidade, como interação de modelos e conceitos 

complementares, buscando uma consistência teórica e operacional; 

c) Relação bilateral com a comunidade externa, com troca de saberes e a aplicação de 

metodologias participativas e, com consequente, difusão do conhecimento; 

d) Atuação social articulada aos movimentos sociais, priorizando ações que visem ao 

desenvolvimento regional e nacional e, especialmente, à superação das condições de 

desigualdade existentes no Brasil. 

 

A IES entende que nesse momento faz-se necessário um estudo quanto aos novos cursos (além 

dos já oferecidos atualmente) que a mesma pretende ofertar para comunidade interna e externa. Para 

tanto no segundo semestre de 2016 será elaborado um projeto de iniciação científica, objetivando a 

coleta de dados para subsidiar a expansão dos cursos de extensão. 

Neste sentido e com base nestas diretrizes, a extensão universitária da Faculdade definiu seus 

objetivos gerais: 

a) Aumentar a probabilidade de que as pessoas e as instituições utilizem, da melhor maneira 

possível, o conhecimento existente na realização de suas atividades; 

b) Avaliar as contribuições para o desenvolvimento da sociedade; 
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c) Facilitar e melhorar a articulação do ensino e da pesquisa com as necessidades da 

comunidade social; 

d) Tornar acessível à sociedade o conhecimento de domínio da Faculdade de Tecnologia 

Estácio Curitiba seja por sua própria produção, seja pela sistematização ou pelo estudo do 

conhecimento universal disponível; 

e) Valorizar a importância do professor no desenvolvimento da ação educacional; 

f) Estimular a participação dos docentes e discentes nos projetos e programas instituídos; 

g) Incentivar e apoiar projetos e programas institucionais voltados à comunidade; 

h) Incentivar atividades, estimulando vocações e organizando programas, particularmente 

vinculados às necessidades regionais e nacionais; 

i) Ampliar a oferta de cursos, oficinas, eventos, projetos e programas de extensão; 

j) Ampliar a integração com a comunidade, por meio de parcerias com instituições, empresas 

e órgãos públicos e privados; 

k) Desenvolver cursos e atividades específicas para professores e alunos do Ensino Médio, 

visando contribuir para a atualização de professores e para a formação de futuros 

universitários melhor qualificados para o exercício da carreira escolhida; 

l) Investir nas áreas de treinamento e capacitação corporativos, ampliando a oferta de cursos 

para empresas e instituições; 

m) Promover atividades culturais, esportivas e assistenciais; 

n) Estabelecer parcerias com empresas e instituições para a implementação de programas de 

interesse mútuo; 

o) Incrementar a divulgação dos conhecimentos científicos e técnicos através das ações de 

extensão vinculadas ao ensino, através de publicações ou de outras formas de 

comunicação; 

p) Oferecer cursos livres, de atualização, capacitação, complementação curricular, 

nivelamento, treinamento, de interesse social e outros que atendam à demanda do 

mercado; 

q) Manter a integração dos egressos com a comunidade acadêmica; 

r) Implementar e apoiar projetos voltados para a preservação do meio ambiente. 

 

De forma sintética, as metas e ações da CEAC, estimando-se um crescimento, durante a 

vigência do PDI, de 10% ao ano. 

 

Metas Ações 

a) Articular pedagogicamente as atividades 
complementares acadêmicas oferecidas nos 

a) Incrementar o oferecimento de seminários, 
congressos e eventos acadêmicos, 
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diferentes segmentos de ensino, pesquisa, 

cultura, mercado de trabalho e cidadania. 

atendendo as necessidades e sugestões da 

Graduação, da Pós Graduação e as 

exigências do mercado.  

b) Promover ações de planejamento integradas 

com a graduação e a pós graduação, 

incluindo parceiros externos para 

transferência de conhecimento. 

b) Promover uma extensa programação de 

cursos de extensão voltados para a 

complementação das matrizes curriculares 

da graduação tradicional e graduação 

tecnológica. 

c) Desenvolver cursos e atividades específicas 

para professores e alunos do Ensino Médio, 

visando contribuir para a atualização de 

professores e para a formação de futuros 

universitários melhor preparados para o 

mercado e o exercício da carreira escolhida. 

c) Ampliar o Projeto “Cursos de Férias”. 

d) Dar continuidade às atividades do Projeto 

Ensino Médio. 

d) Manter constante interação entre a 

Universidade e alunos e professores do 

Ensino Médio. 

e) Aprimorar e expandir os canais de contato 

entre a extensão e a comunidade. 

e) Aumentar o quantitativo de alunos nos 

Cursos de Férias e de Extensão. 

f) Expandir o oferecimento de aulas 

particulares para a comunidade. 

f) Aprimorar a qualidade dos cursos 

oferecidos, através da implementação do 

processo de avaliação. 

g) Sensibilizar o público discente em relação 

à necessidade de avaliar os cursos 

oferecidos. 

h) Aprimorar instrumentos/meios de 

avaliação. 

i) Proceder às ações corretivas, de acordo 

com os resultados. 

Tabela 16 – Metas da Cooredenação de Extensão 

 

5.3 QUADROS DE PROJEÇÃO 

Curso Modalidade 
Nº. de Vagas Anuais 

Diurno Noturno 

ADMINISTRAÇÃO Presencial 200 200 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO Presencial 200 200 

DIREITO Presencial 200 200 

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO 

DE SISTEMAS 
Presencial 

200 200 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS Presencial 200 200 

ENGENHARIA ELÉTRICA Presencial 200 200 

ENGENHARIA CIVIL Presencial 200 200 

ARQUITETURA E URBANISMO Presencial 200 200 

Tabela 17 – Projeção de Matrículas  
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6 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO PEDAGÓGICA DA INSTITUIÇÃO 

 

6.1 PLANO DE ATENDIMENTO ÀS DIRETRIZES PEDAGÓGICAS 

 

6.1.1 Perfil do Egresso  

 

O perfil do egresso da IES está intrinsecamente vinculado ao perfil profissional definido no 

projeto pedagógico de cada curso, aliado à filosofia definida pela instituição no seu projeto 

educacional mais amplo. Qual seja: formar profissionais com perfil empreendedor, competentes, com 

consciência, ética aprimorada, alto nível educacional e a premissa da qualidade nos serviços prestados, 

além de estarem comprometidos com o desenvolvimento regional e nacional. 

O objetivo é preparar o futuro graduado para enfrentar os desafios das rápidas transformações 

da sociedade, do mercado de trabalho e das condições de exercício profissional, assim como preparar 

profissionais aptos para a sua inserção no campo do desenvolvimento, em seus diversos segmentos: 

econômicos, culturais, políticos, científicos, tecnológicos, entre outros. 

 

6.1.2 Seleção de Conteúdos 

 

A visão de totalidade se constrói na medida em que se faz uma síntese da contribuição de 

diferentes ciências para a explicação da realidade. Por essa razão e nessa perspectiva, nenhum 

conteúdo se legitima de forma isolada. É o tratamento articulado do conhecimento sistematizado nas 

diferentes áreas que permite ao acadêmico constatar, interpretar, compreender e explicar a realidade 

social complexa, formulando uma síntese da apropriação do conhecimento científico universal 

sistematizado nas diferentes áreas do conhecimento.  

O trato com o conhecimento reflete a sua direção epistemológica e pode-se dizer que os 

conteúdos emergem das culturas universais. Os princípios da seleção do conteúdo remetem à 

necessidade de organizá-los a partir de princípios metodológicos, tais como: simultaneidade, isto é, 

explicitando a relação que tem entre si para desenvolver a compreensão de que são dados da realidade 

que não podem ser pensados nem explicados isoladamente; provisoriedade do conhecimento, 

rompendo a idéia de terminalidade; totalidade, nessa perspectiva conhecimento é articulado nas 

diferentes áreas. 

Dessa forma, os cursos da Faculdade Estácio de Curitiba possuem em suas propostas 

curriculares conteúdos articuladores da relação teoria e prática, obrigatórios para que a instituição 

tenha um planejamento de ensino organizado, com orientações para aglutinar programas e sistematizar 

os projetos de iniciação científica, desenvolvidos pelos corpos docente e discente, e a implementação 
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da interdisciplinaridade e transdisciplinaridade entre os cursos oferecidos. 

Conforme definido nas políticas de ensino, busca-se a formação de um profissional que atenda 

às diferentes demandas sociais e que se articule aos aspectos inovadores que se apresentam no mundo 

contemporâneo. Essas diversificações ocorrem através do aprofundamento de conteúdos da formação 

e pelo oferecimento de conteúdos voltados às áreas de atuação profissional priorizadas pelo projeto 

pedagógico de cada curso oferecido.  

A Faculdade Estácio de Curitiba considera importante e preconiza em sua proposta de ensino 

os aspectos ligados ao contexto histórico e sóciocultural, compreendendo os fundamentos filosóficos, 

históricos, políticos, econômicos, sociológicos, psicológicos e antropológicos necessários, para a 

reflexão crítica nos diversos setores da educação na sociedade contemporânea. 

A seleção dos conteúdos que orientarão a formação acadêmica nos diversos cursos deve estar 

em consonância com os objetivos do curso, visando garantir, de forma qualitativa, a construção do 

perfil do egresso. Neste sentido, a escolha dos conteúdos deve ser pautada pelos seguintes princípios:  

• Flexibilidade curricular;  

• Superação da visão linear e hierarquizada de saberes;  

• Pluralidade de aquisição, produção e socialização dos conhecimentos;  

• Respeito aos conhecimentos prévios do aluno;  

• Inter, trans e multidisciplinaridade;  

• Relacionamento entre ensino, pesquisa e extensão;  

• Entrelaçamento das habilidades técnicas e humanísticas;  

• Equilíbrio entre os pressupostos da ciência e da tecnologia com as necessidades do homem 

com a sociedade;  

• Predominância da formação sobre a informação;  

• Comprometimento com os valores éticos e humanísticos.  

 

6.1.3 Princípios Metodológicos  

 

Os princípios metodológicos que regulam as ações acadêmicas são traduzidos pelo movimento 

da ação-reflexão-ação, em que o foco deve estar voltado para o campo da atuação do profissional. 

Teoria e prática são inseparáveis, uma olha para a outra com uma postura de investigação. A teoria 

não é verdade absoluta, é uma possibilidade dentre outras. A prática não é imutável, é para ser 

examinada, alterada ou mantida a partir dos processos de ação-reflexão-ação.  

Os saberes constitutivos da formação profissional e a construção da identidade devem ser 

garantidos e desenvolvidos de forma concomitante e com igual importância ao longo de todo o 

processo formativo. Os cursos da Faculdade Estácio de Curitiba, prioritariamente, se constituem num 
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espaço estimulador de uma postura crítica reflexiva frente ao desenvolvimento pessoal, profissional e 

organizacional. A identidade profissional é construída processualmente a partir da leitura crítica dessas 

três dimensões articuladas entre si. Nesse sentido, a mobilização de saberes tradicionais, da 

experiência e do conhecimento sistematizado irão mediar o processo de construção da identidade dos 

futuros profissionais. Tais saberes devem ser valorizados, problematizados e investigados ao longo da 

formação. Aprender, aplicar e construir novos saberes fazem parte de um mesmo processo.  

A Faculdade Estácio de Curitiba mantém atividades de extensão, articuladas ao ensino e à 

pesquisa, para a difusão de conhecimentos e técnicas pertinentes às áreas de seus cursos.  

Essas atividades serão planejadas e organizadas através de projetos específicos, em 

conformidade com as necessidades e interesses institucionais e sociais, sendo coordenadas e 

executadas pelas coordenações e professores dos cursos. 

Para que essa integração entre o ensino e a extensão aconteça, dentre outras ações cotidianas 

que realiza a Faculdade Estácio de Curitiba se compromete: 

• Apoiar técnica, financeira e politicamente a execução de programas e projetos de extensão; 

• Programar projetos de extensão, considerando as demandas sociais;  

• Identificar e apoiar ações desenvolvidas na instituição, no sentido de associar recursos 

humanos e físicos, visando melhor gestão destas atividades e ampliação de sua repercussão 

social; 

• Estabelecer os indicadores e promover a avaliação dos programas e projetos visando o 

aprimoramento das ações de extensão; 

• Promover a divulgação dos resultados técnico-científico-administrativos das ações de 

extensão; 

• Buscar parcerias com órgãos governamentais, instituições da sociedade civil, agências de 

fomento e empresas públicas e privadas, através das ações de extensão, a fim de elaborar 

projetos/estudos que possibilitem a resolução de problemas de âmbito local e regional; 

• Apoiar técnica e politicamente a execução de programas e projetos de extensão; 

• Apoiar e/ou promover as ações que envolvam atitudes de voluntariado em benefício das 

comunidades mais carentes;  

• Contribuir com projetos de extensão que proponham ações afirmativas em prol de grupos e/ou 

minorias.  

 

Nessa direção, o esforço metodológico para a formação passa pela compreensão das diversas 

teorias que orientam o fazer profissional de cada área, explicitando-as e relacionando-as com a prática 

realizada, tornando esse movimento um eixo balizador do processo formativo.   
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6.2 PROCESSOS DE AVALIAÇÃO E SUA ARTICULAÇÃO COM O PPI 

 

6.2.1 Processo Ensino Aprendizagem 

 

A educação é um processo de desenvolvimento essencial do ser humano que acompanha a 

evolução, sendo dinâmico e adaptável a cada novo tempo. 

Os cursos oferecidos pela instituição têm a característica de um processo de ensino 

aprendizagem que leva os discentes a uma formação profissional continuada, atualizada. Estruturados 

com base em conteúdos de qualidade, utilizam recursos didáticos e metodológicos, cujo principal 

objetivo é contribuir efetivamente para o processo de capacitação do aluno. Diversas relações e 

desafios permeiam o conhecimento, a educação. O processo de ensino aprendizagem é otimizado 

através da utilização de avançadas tecnologias da informação e de recursos inovadores da 

comunicação. A Faculdade Estácio de Curitiba estimula seus docentes para a necessidade de 

conhecerem as tendências que influenciam o ensino e a aprendizagem ao longo da história, para 

melhor entenderem a situação no contexto atual e refletir sobre sua atuação pedagógica com o objetivo 

de otimizá-la. A análise histórica atravessa o processo de transformação, modernização e inovação do 

sistema educacional. 

A Faculdade Estácio de Curitiba oferta disciplinas na modalidade de ensino à distância em 

seus cursos, uma vez que é uma realidade cada vez mais presente no mundo inteiro, mas como 

qualquer atividade de ensino, necessita de planejamento pedagógico e definição de estratégias. 

A Faculdade Estácio de Curitiba reconhece que outros conhecimentos são também 

fundamentais, tal como o emprego das teorias e filosofias de liderança. Enfatiza que tem maior chance 

de facilitar o processo de ensino aprendizagem o educador-líder ou líder-educador. Um processo de 

ensino marcado por relações de poder não tem favorecido a formação de sujeitos críticos, reflexivos e 

envolvidos com processos de mudança.  

A concepção dos processos de ensino aprendizagem está descrita nos conjuntos das diretrizes 

e estratégias que expressam e orientam o planejamento pedagógico em cada um dos cursos, nas 

habilidades e competências desenvolvidas junto ao corpo discente, nos referenciais que norteiam a 

implementação da metodologia adotada e na filosofia de trabalho da Faculdade Estácio de Curitiba. 

Está primordialmente centrada no aluno como sujeito, e apoiada no professor, como facilitador e 

mediador no processo ensino aprendizagem. 

A instituição entende que a experiência decorrente do fazer cotidiano do docente constitui um 

saber pedagógico, que deve ser valorizado, e mais que isso, utilizado no processo ensino 

aprendizagem, a fim de proporcionar ações transformadoras. 
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O ensino aprendizagem requer do educador uma autoavaliação no que se refere à ação em 

termos de sua propriedade e adequação aos fins educacionais, no sentido de assumir a mediação do 

conhecimento, de modo a ser partilhado na relação que estabelece com o aluno. Ensinar é facilitar a 

aprendizagem, criar condições para que o outro, a partir dele próprio, aprenda e cresça.  

Da mesma forma, é inegável a influência que o cenário sócio político exerce sobre o ensino no 

âmbito das políticas educacionais, e na própria relação entre as pessoas envolvidas, especialmente no 

relacionamento professor aluno. A sociedade deve avaliar e redimensionar seus valores, redefinir 

conceitos e papéis sociais que se manifestam na esfera da educação, modificando a característica das 

relações pautadas em papéis de docente/discente e, consequentemente, alterando a qualidade do 

processo ensino aprendizagem. 

O saber deve ser construído sob forma processual, onde professor e aluno, apesar de posições 

diferentes, ocupam o mesmo nível na relação instituída, ou seja, juntos possam produzir um 

conhecimento. A formação do profissional deve privilegiar situações de aprendizagem concedendo 

atitudes criativas, críticas e transformadoras. 

Os processos ensino aprendizagem constituem-se um meio de transformação social, uma 

forma de preparar os educandos para o pleno exercício da cidadania.  

 

6.2.2 Avaliação do Ensino 

 

A avaliação do ensino abrange as diferentes dimensões e constitui-se em processo de contínuo 

aperfeiçoamento do planejamento acadêmico, da gestão da instituição e de prestação de contas à 

sociedade. 

A avaliação do ensino é um instrumento de conhecimento do ambiente acadêmico que tem 

como objetivo identificar acertos e problemas e, consequentemente, corrigir rumos por meio de um 

planejamento de ações dentro da sistemática preconizada pelo MEC.  

A implantação de um processo contínuo de avaliação institucional, em conjunto com a 

comunidade acadêmica e a sociedade visa avaliar o desempenho da Faculdade Estácio de Curitiba o 

aprimoramento das atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão, com a obtenção de dados 

confiáveis que permitam à instituição revisar valores e objetivos. 

No tocante à avaliação do ensino, a Faculdade Estácio de Curitiba considera importantes os 

seguintes tópicos: 

• Diagnosticar a situação dos alunos: fluxo do alunado (ingressantes, alunos em curso, alunos 

concluintes, formação básica dos alunos, perfil sócioeconômico e cultural, desempenho 

acadêmico e evasão); 

• Avaliar a qualidade dos cursos de graduação (currículos e programas face ao perfil de 
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profissional pretendido); 

• Avaliar os recursos humanos (desempenho profissional e qualificação dos professores); 

• Oferecer aos docentes possibilidades de reflexão sobre a sua própria prática, redirecionando-a 

quando necessário; 

• Avaliar as coordenadorias através da produção intelectual institucionalizada e capacitação de 

seu corpo docente; 

• Avaliar a estrutura acadêmica (coordenações de cursos e outros colegiados); 

• Avaliar os recursos humanos (função, qualificação e treinamento) do corpo técnico 

administrativo das atividades correlacionadas com a função ensino. 

 

O processo da avaliação possibilita a reflexão crítica sobre o planejamento pedagógico com 

vistas à melhoria da qualidade do ensino superior. Define a identidade, a diferenciação e a 

originalidade dos cursos, trazendo-lhes novas perspectivas. Objetiva antecipar e promover as 

mudanças necessárias, reformular disciplinas, caracterizar o perfil docente, definir as habilidades e 

competências a serem desenvolvidas no corpo discente e criar mecanismos de avaliação permanente 

do desempenho acadêmico institucional. 

A Faculdade Estácio de Curitiba compreende a avaliação como um processo desenvolvido 

com a participação comum da coordenação, professores, alunos e pessoal de serviços, sendo parte 

fundamental do projeto pedagógico, interferindo no planejamento institucional. 

Para tanto seguem as orientações do SINAES criado pela Lei n°. 10.861, de 14 de abril de 

2004, e o resultado da avaliação é direcionado aos estudantes, pais de alunos e público em geral, 

levando em conta o processo ensino aprendizagem de modo a ser valioso e auxiliar na tomada de 

decisões relativas a reformulação e aprimoramento do planejamento do programa do curso e da 

instituição. A avaliação tem que estar coerente com a concepção pedagógica da Faculdade Estácio de 

Curitiba que busca privilegiar metodologias críticas e reflexivas, contribuindo para aquisição de 

conhecimentos e competências para que o profissional seja capaz de agir e transformar a realidade. 

 

6.2.3 Aproveitamento dos Estudos 

 

O aluno interessado em obter Equivalência ou Aproveitamento de disciplina curricular deverá: 

I. Observar os prazos internos previstos em calendário acadêmico; 

II. Dirigir-se a Secretaria Geral de Alunos munido do histórico escolar da faculdade onde cursou 

a disciplina, original ou cópia autenticada, conteúdo programático da disciplina que pretenda a 

equivalência. A secretaria deverá certificar-se de: 

• os documentos procederem de curso reconhecido; 
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• o Programa de Ensino da disciplina carimbado/rubricado em todas as páginas e, sobretudo, 

com a indicação do ano de oferta/cumprimento da disciplina.  

III. Depois das certificações necessárias, a secretaria encaminhará os documentos para a 

coordenação de curso. 

IV. A Coordenação de Curso despachará à Secretaria de acordo com os seguintes critérios: 

• a carga horária da disciplina deve ser igual ou no mínimo 75% da disciplina da Estácio 

Curitiba; 

• o Programa/Conteúdo tenha, no mínimo, 75% de identidade com o ofertado na instituição. 

Não é condição sine qua non a identidade do título/nomenclatura da disciplina. 

V. Observando o despacho do coordenador, a Secretaria fará o registro das dispensas quando o 

processo for deferido e comunicará ao aluno. Se indeferido, encerrará o processo e comunicará 

ao aluno. 

VI. No registro do aluno (histórico), acompanha um asterisco (*) ao lado do título da disciplina. 

No rodapé do histórico a explicação: (*) Disciplina cursada na Instituição. 

VII. No caso de ser indeferido o pedido de dispensa e em casos de conhecimento notório por parte 

do aluno, este último pode requerer Aproveitamento de Estudos (Exemplo: aluno que tenha 

proficiência em alguma língua). 

VIII. Para requerer Aproveitamento de Estudos o aluno preencherá requerimento na secretaria 

solicitando aproveitamento de estudos e justificando seu pedido. 

IX. A secretaria encaminhará para a coordenação do curso. 

X. A coordenação de curso comporá uma banca para sujeitar o interessado a uma prova/avaliação 

de conhecimentos. Para elaboração da prova, extrair-se-á conteúdos do programa da disciplina 

da Faculdade de Tecnologia Estácio Curitiba. 

XI. Encerrada a avaliação e redigida a ata com o resultado, a banca encaminhará para a 

coordenação de curso que passará para a apreciação do colegiado do curso, anexando a ata da 

banca à ata da reunião em que o caso foi apreciado. 

XII. O colegiado, na figura de seu presidente, despachará para a secretaria proceder as anotações 

no histórico do aluno, no caso de aprovação, e comunicação ao aluno do resultado. 

 

 

 

6.3 POLÍTICAS DE ENSINO 

 

Num passado ainda recente, a graduação era, praticamente, o único degrau existente no ensino 

superior brasileiro. No entanto, a ampliação da oferta de cursos de graduação aliada à oficialização e 
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aumento de cursos de pós graduação fizeram com que a graduação não fosse mais a etapa terminal da 

formação de nível superior. 

No conjunto dessas mudanças, há um dado inescapável, segundo o qual a nova graduação não 

pode deixar de considerar o acesso de uma nova clientela até então impossibilitada de romper as 

barreiras do acesso ao ensino superior. O crescente aumento da demanda transforma, necessariamente, 

a graduação num ensino superior de massa, o que, não significa, fatalmente, ensino massificado, sem 

qualidade. Segundo o próprio MEC, a expansão do ensino superior verificada nos últimos 15 anos, se 

deve a dois motivos principais: o crescimento de concluintes do ensino médio e a incorporação de 

novos públicos, até então sem acesso ao ensino superior. 

Sobre a nova clientela, é preciso observar que ela traz modos de pensar, sentir e agir de seu 

meio social de origem, o que provoca interferência significativa nas tarefas acadêmicas. Para essa 

população, de estratos sociais mais modestos, também o ensino, de graduação, constitui importante via 

de acesso à cultura, em sentido amplo. 

Sendo assim, as políticas de ensino na Faculdade Estácio de Curitiba são definidas pelos 

objetivos e estratégias referentes às diferentes áreas de ensino, resguardadas as finalidades expressas 

no Art. 43 da Lei nº. 9.394 de 1996 que ressaltam a produção cultural, o desenvolvimento do espírito 

científico e do pensamento reflexivo; a formação em diversas áreas de conhecimento de modo a 

contribuir para o desenvolvimento da sociedade brasileira; o trabalho de pesquisa e investigação 

científica; a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos; o permanente 

aperfeiçoamento cultural e profissional; a promoção da extensão e a importância do conhecimento dos 

problemas do mundo presente. 

 

6.3.1 Organização Didático Pedagógica da Instituição 

 

A organização didático pedagógica é um compromisso técnico político, assumido na sua 

essência e deve ser concebida e construída dentro da instituição, deve ser o resultado da reflexão dos 

sujeitos/ atores que a constituem e deve ter por base a análise da visão e da missão estabelecidas, dos 

princípios e valores que a comunidade interna almeja e do meio e entorno em que a instituição atua, e 

se insere. 

A dimensão didático pedagógica define o objetivo da IES, a concepção, o caminho e a 

arquitetura curricular. É a partir dela que se constrói o Projeto Político Institucional. Na organização e 

funcionamento da instituição, é respeitado o princípio da sua autonomia acadêmica, didática, 

financeira, gerencial e disciplinar, sem prejuízo da hierarquia normativa, bem como da consequente 

esfera de competência dos órgãos instituídos, tendo em vista o cumprimento da missão da Faculdade. 
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No seu aspecto didático pedagógico, a Faculdade desenvolve a concepção de uma educação 

integral do ser, não estando preocupada apenas em formar profissionais, mas seres humanos engajados 

na luta pela melhoria da qualidade de vida da sociedade, competentes, qualificados e capazes de 

assumir as suas responsabilidades sociais.  

Desta forma, entende que sua proposta pedagógica deve ser humanizadora e deve se 

configurar em uma práxis transformadora, valorizando as potencialidades de todos os envolvidos no 

processo educativo. A sua organização didático pedagógica visa a romper com os princípios da 

pedagogia tradicional, centrada na supervalorização da reprodução em detrimento da produção e 

construção do conhecimento. Para tanto, necessário se faz privilegiar o aprender a aprender, caminho 

apontado pelas teorias da educação, construído e reconstruído ao longo da vida e de forma reflexiva, 

crítica e criativa. Assim, assume como ponto de partida e de chegada uma prática pedagógica baseada 

na interdisciplinaridade (o que impulsiona uma educação que concebe o homem por inteiro e sujeito 

da sua própria história), e no entendimento de que o aprender a aprender torna a vida acadêmica 

educativa e científica, unindo a teoria e prática, a educação pela ciência e não somente domínio 

técnico. 

O Projeto Político Pedagógico Institucional, interface do Projeto de Desenvolvimento 

Institucional apresenta um conjunto de diretrizes e estratégias que expressam e orientam a prática 

pedagógica dos seus cursos. Neste caso, cabe definir que aqui se trata da concepção de cursos como o 

círculo que descreve um conjunto de habilidades e competências a serem desenvolvidas pelos 

docentes em conjunto com os discentes. Trata-se dos referenciais que norteiam a construção do saber e 

implementação da melhor metodologia a ser adotada, conforme as peculiaridades das turmas, 

disciplinas e ramos do conhecimento. Assim, a organização didático pedagógica vai além de ser a 

mera organização curricular, para se assumir como um posicionamento institucional diante da 

realidade percebida dentro e fora do ambiente acadêmico.  

Ela evidencia-se por valorizar o estudante como agente do seu processo de educação. Nos 

tempos hodiernos, a informação se tornou muito mais acessível e é ofertada em um volume muito 

maior, com isto, a produção do conhecimento tem se tornado inversamente proporcional ao número de 

informações que o ser humano contemporâneo obtém. O fruto desta mudança decorrente, sobretudo, 

da evolução dos meios e da tecnologia da comunicação é o percentual significativo de pessoas 

alienadas nesta sociedade regida, particularmente, pelo consumo. Morin (2000) diz, neste contexto, ser 

preciso destacar, em qualquer educação, as grandes interrogações sobre nossas possibilidades de 

conhecer. Pôr em prática as interrogações constitui o oxigênio de qualquer proposta de conhecimento. 

E o conhecimento permanece como uma aventura para a qual a educação deve fornecer o apoio 

indispensável. 
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Muito mais do que informar, a instituição tem procurado fomentar no estudante o desejo de 

transformar as informações que recebe em conhecimento. Para tanto, a reflexão crítica, a partir dos 

conteúdos e do cotidiano, faz-se necessária e é estimulada pelo corpo docente. Lembramos ainda 

Paulo Freire que, ao criticar a “educação bancária”, propõe o estudante como agente de transformação 

do seu processo de formação, possibilitando a relação entre os conteúdos e uma aplicação destes a 

partir da realidade na qual se encontra inserido no mundo, contribuindo significativamente para a 

formação do estudante cidadão.  

Morin (2000), ainda defende que a articulação e organização dos conhecimentos, que permite 

reconhecer e conhecer os problemas do mundo, exige uma reforma do pensamento. Tal reforma, 

porém, não é programática, mais sim, paradigmática, ou seja, conforme seu entendimento, uma 

questão fundamental da educação, já que se refere à aptidão para organizar o conhecimento. 

Para o pensador francês, a supremacia do conhecimento fragmentado de acordo com as 

disciplinas tem impedido a operação do vínculo entre as partes e a totalidade, e deve ser substituída 

por um modo de conhecimento capaz de apreender os objetos em seu contexto, sua complexidade e 

seu conjunto. Ele acredita ser necessário desenvolver a aptidão natural do espírito humano para situar 

todas essas informações em um contexto e um conjunto. Considerando que é preciso ensinar os 

métodos que permitam estabelecer as relações mútuas e as influências recíprocas entre as partes e o 

todo em um mundo complexo, sem o que é impossível transpor uma série de obstáculos ligados a uma 

racionalidade extremamente positivista que herdamos de uma sociedade industrializada. 

Diante de conceitos como estes e com a clara visão da realidade atual é que a Faculdade 

Estácio de Curitiba optou por trabalhar os conteúdos acadêmicos de modo interdisciplinar, por 

entender que o processo de integração recíproca entre várias disciplinas e campos de conhecimento 

será capaz de romper as estruturas de cada uma delas para alcançar uma visão unitária e comum do 

saber trabalhando em parceria. 

Entende-se que a interdisciplinaridade não significa negar as especialidades e objetividade de 

cada ciência. As ações interdisciplinares respeitam o território de cada campo do conhecimento  e 

assinalam os aspectos que os unem e os diferenciam, o que facilita detectar as áreas onde se poderão 

estabelecer as conexões possíveis. Além dos conteúdos pedagógicos, a Faculdade Estácio de Curitiba 

tem se diferenciado pela sua preocupação com a ética, cidadania e democracia, valores importantes da 

vida e da sociedade humana. 
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6.3.2 Ações Significativas: Flexibilidade dos Componentes Curriculares 

 

A Declaração Mundial sobre Educação Superior no Século XXI:  Visão e Ação da UNESCO, 

elaborada em 09 de outubro de 1998, em Paris, em seu art. 9º, sugere aproximações educacionais 

inovadoras em busca do pensamento crítico e da criatividade. 

Aquela Declaração da UNESCO diz ainda que as instituições de educação superior têm de 

educar estudantes para que sejam cidadãs e cidadãos bem informados e profundamente motivados, 

capazes de pensar criticamente e de analisar os problemas da sociedade, de procurar soluções aos 

problemas da sociedade e de aceitar responsabilidades sociais e que para alcançar estas metas, pode 

ser necessária a reforma de currículos, com a utilização de novos e apropriados métodos que permitam 

ir além do domínio cognitivo das disciplinas. 

Também prescreve aquela Declaração que as rápidas inovações por meio das tecnologias de 

informação e comunicação mudarão ainda mais o modo como o conhecimento é desenvolvido, 

adquirido e transmitido. 

As instituições de educação superior devem ter a liderança no aproveitamento das vantagens e 

do potencial das novas tecnologias de informação e comunicação (TIC), cuidando da qualidade e 

mantendo níveis elevados nas práticas e resultados da educação, com um espírito de abertura, 

igualdade e cooperação internacional, pelos seguintes meios: 

• Participar na constituição de redes, transferência de tecnologia, ampliação de capacidade, 

desenvolvimento de materiais pedagógicos e intercâmbio de experiências de sua aplicação ao 

ensino, à formação e à pesquisa, tornando o conhecimento acessível a todos; 

• Criar novos ambientes de aprendizagem, que vão desde os serviços de educação à distância até 

as instituições e sistemas de educação superior, totalmente virtuais, capazes de reduzir 

distâncias e de desenvolver sistemas de maior qualidade em educação, contribuindo assim 

tanto para o progresso social, econômico e a democratização como para outras prioridades 

relevantes para a sociedade; assegurando, contudo, que o funcionamento destes complexos 

educativos virtuais, criados a partir de redes regionais, continentais ou globais, ocorra em um 

contexto de respeito às identidades culturais e sociais. 

 

A Faculdade Estácio de Curitiba vem se mantendo na vanguarda e utilizando métodos, rotinas 

e equipamentos inovadores para os padrões vigentes. Nessa linha, está presente a constante 

problematização dos conteúdos. Está implementando e utilizando o ensino semipresencial em todos os 

seus cursos nos limites fixados pelo MEC, e vem se utilizando da interdisciplinaridade como forma de 

melhor aproveitar os componentes do ensino superior.  
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Também está acompanhando a evolução tecnológica, disponibilizando salas de aulas com 

bons equipamentos e programas sofisticados. Além disso, os registros de frequência, avaliações são 

feitos de modo on line, facilitando o trabalho do professor e o acesso do aluno aos seus registros 

acadêmicos.  

 

6.3.3 Atividades de Prática Profissional 

 

A Faculdade Estácio de Curitiba possui condições institucionais para desenvolver a política 

de atendimento aos discentes no desenvolvimento de diversos programas articulados aos projetos 

pedagógicos, que visam o desenvolvimento acadêmico dos discentes. 

As atividades de prática profissional objetiva propiciar condições para que o aluno possa 

realizar atividades práticas ligadas à profissão escolhida: temas, palestras, projetos de treinamento, 

oficinas, seminários, entre outras.  

Tal programa é desenvolvido ao longo do curso e está fundamentado nos quatro pilares 

apontados pela UNESCO para a educação: aprender a ser e aprender a conviver, aprender a fazer, e 

aprender a conhecer. 

Importante, assim, observar que as atividades desenvolvidas com os alunos procuram 

ultrapassar o patamar mínimo de aquisição de conhecimento, levando-os à reflexão. Dessa forma, 

objetiva-se que as mesmas sejam acompanhadas de relatórios que permitam uma análise do 

conhecimento apreendido e de seu impacto sobre o próprio conhecimento e expectativas. Essas 

atividades deverão ser planejadas e acompanhadas pelo coordenador e pelos professores do curso.  

Deve-se ressaltar, ainda, que tais atividades fazem parte do currículo pleno do curso, devendo, 

portanto, serem desenvolvidas em espaços de tempo não coincidentes com os horários das aulas. 

 

6.3.4 Atividades Complementares 

 

As atividades complementares possibilitam o reconhecimento por avaliação de habilidades e 

competências do aluno, inclusive adquiridas fora do ambiente escolar, hipóteses em que o aluno 

alargará o seu currículo com experimentos e vivências acadêmicas, internos ou externos ao curso, não 

se confundindo estágio curricular supervisionado com a amplitude e a rica dinâmica das atividades 

complementares. 

As atividades complementares estimulam a prática de estudos independentes, transversais, 

opcionais, de interdisciplinaridade, de permanente e contextualizada atualização profissional 

específica, sobretudo nas relações com o mundo do trabalho, estabelecidas ao longo do curso, 

notadamente integrando-as às diversas peculiaridades regionais e culturais. 
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Nesse sentido, as atividades complementares incluem outros programas de pesquisa, 

monitoria, iniciação científica, extensão, seminários, simpósios, congressos, conferências, estágio etc., 

organizadas com antecedência. 

O estágio não curricular é uma atividade em que o aluno poderá, desde o primeiro semestre de 

curso, desenvolver atividades práticas relacionadas aos conteúdos teóricos do seu curso em diversas 

empresas da área. 

Sendo assim, não se caracteriza como uma atividade obrigatória para a conclusão do curso, 

porém os alunos interessados poderão aliar a aprendizagem em sala de aula com a vivência 

profissional. 

O estágio não curricular tem como principal objetivo essa complementação do processo ensino 

aprendizagem, proporcionando a interação entre teoria e prática, e a preparação do profissional para o 

mercado de trabalho atual. Desenvolvendo no aluno a criatividade, a busca pela solução de problemas, 

a formação de opinião e a motivação por uma aprendizagem colaborativa e consciente, permitindo 

assim, uma construção mais eficaz de seu conhecimento. 

Baseado na nova legislação de estágios, o estágio não curricular também será supervisionado 

pela Faculdade. Para isso o processo para realização do estágio não curricular será o seguinte: 

1) Através dos Agentes de Integração, editais da Faculdade ou outros meios, o aluno encontra a 

vaga de estágio de seu interesse, entra em contato com a empresa e inicia o processo de 

contratação com a assinatura do contrato pela empresa e pelo aluno. Neste contrato deverá 

estar contemplado, entre outros aspectos, os seguintes: 

• jornada de trabalho de no máximo 6 horas diárias; 

• jornada de trabalho reduzida à metade nos dias de avaliação escolar (comprovadas em 

Calendário Acadêmico); 

• se o estágio tiver duração igual ou superior a um ano, deve estar assegurado ao estagiário um 

período de recesso de 30 dias; 

• caso o estágio não seja através de Agente Integrados, a Faculdade disponibilizará aos alunos e 

às empresas um modelo de contrato. 

3) O aluno deve entregar na Secretaria da Faculdade três vias deste contrato de estágio, já 

assinados por ele e pela empresa. 

4) O E3 (Espaço Estágios e Empregos )  analisará o contrato, verificando se enquadra-se em 

todos os quesitos da lei, agendará a visita às instalações da empresa onde o estágio será 

realizado, colherá as assinaturas do representante da Faculdade e do orientador de estágio 

(coordenador de curso), e realizará o cadastro do estágio no sistema próprio. 
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5) Em 48 horas o E3 encaminhará duas vias do contrato assinado para a Secretaria devolver ao 

aluno, juntamente com um manual informativo do processo de acompanhamento do estágio, 

através do sistema do aluno que contempla: 

• acompanhamento e avaliação do estágio por parte do orientador de estágio da Faculdade; 

• avaliação do estágio por parte do aluno; 

• avaliação do estágio por parte do supervisor do aluno na empresa. 

 

6.3.5 Desenvolvimento de Materiais Pedagógicos e Incorporação de Avanços Tecnológicos 

 

Os avanços tecnológicos não podem ser verniz de modernidade ou apenas servir para ilustrar o 

conteúdo do professor, deve sim, criar novos desafios didáticos. 

Hoje, com a internet e a evolução tecnológica, podemos aprender de muitas formas, em 

lugares diferentes, de formas diferentes. A sociedade como um todo é um espaço privilegiado de 

aprendizagem e, a IES, a organizadora e certificadora principal do processo de ensino aprendizagem.  

Ensinar e aprender estão sendo desafiados como nunca antes. Há informações demais, 

múltiplas fontes, visões diferentes de mundo. Educar hoje é mais complexo porque a sociedade 

também é mais complexa e também o são as competências necessárias. As tecnologias começam a 

estar mais ao alcance do estudante e do professor. 

Com a internet e outras tecnologias surgem novas possibilidades de organização das aulas 

dentro e fora da sala de aula e da faculdade.  

 

6.4 A AMPLIAÇÃO DOS ESPAÇOS DE ENSINO APRENDIZAGEM 

 

Com a internet e as redes de comunicação em tempo real, surgem novos espaços importantes 

para o processo de ensino aprendizagem, que o modificam e ampliam. Surgem novos campos na 

educação online, através da internet, principalmente na educação à distância.  Mas também na 

educação presencial a internet traz novos desafios para a sala de aula, tanto tecnológicos como 

pedagógicos. O professor, em qualquer curso presencial, precisa hoje aprender a gerenciar vários 

espaços e a integrá-los de forma aberta, equilibrada e inovadora.  

 

6.4.1 Uma nova sala de aula 

 

A sala de aula será, cada vez mais, um ponto de partida e de chegada, um espaço importante, 

mas que se combina com outros espaços para ampliar as possibilidades de atividades de 

aprendizagens. Precisa fundamentalmente de professores bem preparados, motivados e com formação 
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pedagógica atualizada. Precisa também de salas confortáveis, com boa acústica e tecnologias, das 

simples até as sofisticadas.  

 

6.4.2 O espaço do laboratório conectado 

 

É importante que cada professor programe aulas nos laboratórios de informática existentes, os 

quais são disponibilizados para o enriquecimento didático. 

 

6.4.3 A utilização de ambientes virtuais de aprendizagem 

 

Os ambientes virtuais complementam o ensino e a aprendizagem. O professor e os alunos os 

utilizam nas aulas presenciais. Nelas aprendem a gerenciar classes virtuais, a organizar atividades que 

se encaixem em cada momento do processo e que dialoguem e complementam as atividades 

desenvolvidas no ambiente da sala de aula e dos laboratórios.  

Há três campos importantes para as atividades virtuais: o da pesquisa, o da comunicação e o 

da produção. Pesquisa individual de temas, experiências, projetos, textos. Comunicação, realizando 

debates off e online sobre esses temas e experiências pesquisados. Produção, divulgando os resultados 

no formato multimídia, hipertextual, “linkada” e publicando os resultados para os colegas e, 

eventualmente, para a comunidade externa ao curso. 

O importante é combinar o que podemos fazer melhor em sala de aula: conhecer-nos, motivar-

nos, reencontrar-nos, com o que podemos fazer à distância pela lista, fórum ou chat – pesquisar, 

comunicar-nos e divulgar as produções dos professores e dos alunos. 

É fundamental hoje pensar o currículo de cada curso como um todo, e planejar o tempo de 

presença física em sala de aula e o tempo de aprendizagem virtual. A maior parte das disciplinas pode 

utilizar parcialmente atividades à distância. Algumas que exigem menos laboratório ou estar juntos 

fisicamente podem ter uma carga maior de atividades e tempos virtuais. A flexibilização da gestão de 

tempo, espaços e atividades é necessária, principalmente no ensino superior ainda tão engessado, 

burocratizado e confinado à monotonia da fala do professor num único espaço que é o da sala de aula. 

 

6.5 INSERÇÃO EM AMBIENTES EXPERIMENTAIS E PROFISSIONAIS 

(PRÁTICA/TEORIA/PRÁTICA) 

 

Os cursos de formação precisam ampliar o conceito de integração de reflexão e ação, teoria e 

prática, sem confinar essa integração somente ao estágio, no fim do curso. Todo o currículo pode ser 

pensado em inserir os alunos em ambientes próximos da realidade que ele estuda, para que possam 
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sentir na prática o que aprendem na teoria e trazer experiências, cases, projetos do cotidiano para a 

sala de aula. É importante que aconteça em todos os cursos e em todas as etapas do processo de 

aprendizagem, levando em consideração as peculiaridades de cada um.  

Se os alunos fazem pontes entre o que aprendem intelectualmente e as situações reais, 

experimentais, profissionais ligadas aos seus estudos, a aprendizagem será mais significativa, viva, 

enriquecedora. Os coordenadores e os professores precisam organizar nos seus currículos e cursos 

atividades integradoras da prática com a teoria, do compreender com o vivenciar, o fazer e o refletir, 

de forma sistemática, presencial e virtualmente, em todas as áreas e ao longo de todo o curso. 

 

6.5.1 Metodologia a ser Implementada nos Cursos Propostos, o Uso de Recursos Tecnológicos e o 

Princípio Pedagógico da Interdisciplinaridade e Contextualização dos Fatos 

 

Pensar a educação, na atual realidade brasileira reporta-nos a um discurso de democratização 

de ensino, discurso que é com o empenho em garantir acesso e permanência a um maior número 

possível de jovens  no ensino superior. 

Frente a este cenário, oferece-se a seguir um panorama da reorientação das políticas públicas 

para a educação superior, enfocando o papel da avaliação na reorganização do trabalho pedagógico.  

A Lei de Diretrizes e Bases (LDB), reserva à educação superior um conjunto de princípios que 

indicam alterações para esse nível de ensino, balizado, de um lado, paradoxalmente, pelos processos 

de descentralização e flexibilização presentes nessa legislação e, de outro lado, por novas formas de 

processos avaliativos. A proposta do Plano Nacional da Educação (PNE) do MEC/Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), é reveladora dos seguintes indicativos de políticas para a 

educação superior: diversificação do sistema por meio de políticas de expansão da educação superior, 

aferição da qualidade de ensino mediante sistema de avaliação, ênfase no papel da educação à 

distância, entre outros. As alterações provocadas pelas políticas educacionais no Brasil não podem ser 

compreendidas sem o entendimento das contingências históricas e econômicas que balizam o cenário 

atual das transformações societárias do mundo atual. 

Faz sentido imaginar uma mudança, a partir da vigência da LDB e das Diretrizes Curriculares 

delas oriundas, que contemple uma transição proporcional à absorção das novas realidades que se 

pretende instalar, admitindo-se ao longo do tempo, que as ordens profissionais precisarão visualizar 

novas maneiras de certificação profissional que não sejam estritamente amarradas a um currículo 

específico e a uma duração compulsória dos cursos. 

Hoje se verifica grande e crescente diversidade de cursos, formações e duração dos estudos 

que conduzem ao diploma. É razoável admitir que esta transição vá exigir um prazo de adaptação, 

fertilização do diálogo e aprendizado institucional, do que possivelmente resultarão novas culturas 
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profissionais. 

Num certo sentido, precisamos admitir a existência de um complexo processo de aprendizado 

e internalização das novas tendências e horizontes educacionais. A mudança, a transição para o que se 

acredita ser um novo paradigma, necessita ser ajustada e negociada às várias e complementares 

percepções e interesses intervenientes no processo. 

As Diretrizes Curriculares serviram de referência para a Faculdade Estácio de Curitiba na 

organização de seus programas de formação, permitindo uma flexibilização na construção dos 

currículos plenos e privilegiando a indicação de áreas de conhecimento a serem consideradas, ao invés 

de estabelecer disciplinas e cargas horárias definidas. 

As orientações curriculares constituíram referencial indicativo para a elaboração dos 

currículos, com o propósito de assegurar a flexibilidade e a qualidade de formação oferecida aos 

estudantes. 

Dessa forma, as diretrizes possibilitaram a cada Colegiado de Curso e Núcleo Docente 

Estruturante estabelecerem os seguintes princípios que servem de orientação e que são aplicados na 

Instituição: 

• Ampla liberdade na composição da carga horária a ser cumprida para a integralização dos 

currículos, assim como na especificação das unidades de estudos a serem ministradas; 

• Indicar os campos de estudo e demais experiências de ensino aprendizagem que compõem os 

currículos, evitando ao máximo a fixação de conteúdos; 

• Evitar o prolongamento desnecessário da duração dos cursos; 

• Estrutura modular dos cursos; 

• Incentivar uma sólida formação geral, necessária para que o futuro graduado possa vir a 

superar os desafios de renovadas condições de exercício profissional e de produção do 

conhecimento, permitindo variados tipos de formação e habilitações diferenciadas em um 

mesmo programa; 

• Estimular práticas de estudos independentes, visando uma progressiva autonomia profissional 

e intelectual do aluno; 

• Encorajar o reconhecimento de habilidades, competências e conhecimentos adquiridos fora do 

ambiente escolar, inclusive os que se refiram à experiência profissional julgada relevante para 

a área de formação; 

• Possibilitar a articulação da teoria com a prática, valorizando a pesquisa individual e coletiva, 

assim como os estágios, a participação em atividades de extensão e atividades práticas 

curriculares; 

• Orientações das coordenações dos cursos para a condução de avaliações periódicas que 
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utilizem instrumentos variados e sirvam para informar a docentes e discentes acerca do 

desenvolvimento das atividades didáticas; 

• Proposição de linhas gerais capazes de definir as competências e habilidades que se deseja 

desenvolver; 

• Propor uma carga horária adequada que permita a flexibilização do tempo de duração do curso 

de acordo com a disponibilidade e esforço do aluno; 

• Contribuir para a inovação e a qualidade do projeto pedagógico do ensino de graduação, 

norteando os instrumentos de avaliação. 

 

6.5.2 Graduação Tecnológica 

 

A Faculdade tem como objetivo fornecer ensino superior tendo como diretriz básica a 

concepção de que, para formar profissionais competentes e realmente aptos a atuar em um mundo em 

constante mudanças e em contínuo processo de globalização, é necessário estimular o 

desenvolvimento das competências básicas que lhes permitam: pensar criticamente a respeito da 

realidade que os circundam; ser capazes de solucionar problemas, transferindo conhecimento a novas 

situações; ser capazes de argumentar; ser capazes de se comunicar por escrito e oralmente; utilizar 

com facilidade os recursos da informática e da internet; e, principalmente, dominar conhecimentos de 

seu campo de atuação profissional, ao mesmo tempo em que domine as noções fundamentais de sua 

área mais abrangente de conhecimento. 

Hoje os cursos de graduação tecnológica estão assim organizados: 

Curso 

Número de 

Turmas 
Número de 

Alunos 
Local 

Diurno Noturno 

Gestão de Recursos Humanos  4 187  

Logística  4 204  

Marketing  4 95  

Processos Gerenciais  4 127  

Tabela 20 – Organização dos Cursos Tecnólogos 

 

6.5.3 Pós Graduação Lato Sensu 

 

A diretriz citada acima permeia todo o ensino da instituição, inclusive seus cursos de pós 

graduação. A Faculdade Estácio de Curitiba oferece à comunidade cursos de pós graduação lato sensu, 

que têm como objetivo a formação de profissionais interessados na aquisição, desenvolvimento e 

ampliação dos seus conhecimentos em áreas especializadas. 
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De maneira geral, o objetivo dos cursos de pós graduação lato sensu da Faculdade é formar 

profissionais criativos dotados de conhecimentos sistematizados em base científica, filosófica, 

tecnológica e ética. O programa visa capacitar os profissionais para uma gestão efetiva através da 

consolidação de conceitos e práticas contemporâneas voltadas à otimização de recursos humanos, 

materiais, financeiros ou de informação.  

Os cursos buscam também desenvolver a capacidade de análise crítica e a criatividade dos 

profissionais na busca de resolução dos problemas das áreas específicas de cada curso, assim como 

habilitar os profissionais a assumirem posições de maior responsabilidade gerencial e social. Sendo 

assim, o público alvo dos cursos lato sensu são profissionais com formação superior em busca de 

conhecimento de ferramentas e técnicas de gestão, utilizadas em empresas de classe mundial. 

 

6.6 POLÍTICAS DE EXTENSÃO 

 

A criação do Centro de Extensão e Assuntos Comunitários (CEAC) em 2001 visou reforçar a 

integração e articulação da instituição com a sociedade, por meio de projetos sociais e programas de 

extensão. 

A instituição mantém atividades de extensão, desenvolvidas pelo CEAC, que tem por objetivo 

geral tornar acessível à sociedade o conhecimento de domínio da Faculdade, seja por sua própria 

produção, seja pela sistematização ou pelo estudo do conhecimento universal disponível. As atividades 

de extensão são mantidas pela Faculdade para a difusão de conhecimentos e técnicas pertinentes às 

áreas de seus cursos e para estreitar as relações de intercâmbio entre a Faculdade e a comunidade. 

A extensão é desenvolvida por intermédio das seguintes atividades principais: publicações que 

visem tornar o conhecimento acessível à população, a profissionais e a sociedade; eventos culturais, 

científicos ou de outros tipos que tenham como finalidade a criação de condições para que a sociedade 

tenha possibilidade de conhecer os bens científicos, técnicos ou culturais disponíveis ou de usufruir 

deles; serviços desenvolvidos em benefício à população; assessorias e consultorias com vista a auxiliar 

pessoas ou instituições a utilizarem mais ou melhor o conhecimento existente; cursos de atualização, 

de formação, de aperfeiçoamento profissional, de ampliação cultural, de especialização técnica e 

outros que possam constituir instrumentos para maior acesso ao conhecimento existente.  

O objetivo principal do CEAC, ao estimular a participação dos estudantes nos mais diferentes 

projetos, é auxiliar sua transformação, fazendo com que eles desenvolvam noções de responsabilidade 

social e de organização, além de auxiliar na difusão do conhecimento que circula na instituição. Além 

disso, o CEAC pretende criar vínculos afetivos entre os alunos e a Faculdade, de modo a contribuir 

para que a passagem dos estudantes pela instituição seja marcada também pelo prazer e pela alegria.  
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Seu objetivo secundário é contribuir para a construção e consolidação da identidade da 

Faculdade, associando a instituição com as causas da comunidade, através da realização de um 

trabalho de prestação de serviços, que beneficie tanto seus alunos quanto a carente comunidade que a 

circunda. 

As atividades do CEAC se concentram prioritariamente nas Atividade Academica 

Complementar (AAC) e em dois núcleos: Núcleo de Apoio ao Estudante e Núcleo de Ação Social. 

Cada núcleo, por sua vez, se subdivide em diversos projetos. 

O Núcleo de Apoio ao Estudante tem como objetivo colocar à disposição do aluno serviços 

que forneçam apoio do ponto de vista pedagógico, profissional (estágio e emprego) e de orientação. 

Ele tem como missão dar ao aluno um amparo institucional. 

Sendo assim, fazem parte desse núcleo a Central de Estágio, Emprego e Aperfeiçoamento 

Profissional (E3) e programas e cursos de nivelamento e recuperação. 

O Núcleo de Ação Social tem como objetivo proporcionar serviços e atividades, cursos de 

extensão, esporte e lazer para os estudantes, com os estudantes e para a comunidade. 

Através das Atividade Academica Complementar (AAC), a Faculdade proporciona ao aluno 

dos cursos de graduação a oportunidade de participar de atividades práticas relacionadas aos cursos de 

sua formação desde o primeiro semestre, reforçando a articulação do curso e dos estudantes com a 

sociedade. O programa é baseado nos quatro pilares da UNESCO para a nova educação: aprender a ser 

(desenvolvimento pessoal); aprender a conviver (desenvolvimento social); aprender a fazer 

(competência produtiva) e aprender a conhecer (competência cognitiva). 

Os objetivos fundamentais da AAC são: 

1. Permitir um contato inicial, por parte do estudante, com as atividades e situações inerentes à 

carreira por ele escolhida; 

2. Proporcionar a vivência prática e situações que contribuam para seu crescimento pessoal e 

profissional, permitindo o desenvolvimento das habilidades requisitadas pelas grandes 

empresas em seus processos seletivos; 

3. Possuir esses diferenciais na era da globalização, obtendo visão de futuro para trilhar o 

caminho para as grandes oportunidades. 

 

A Faculdade, por meio do CEAC, também oferece cursos de extensão, no sentido de 

complementar, ampliar, atualizar ou aprofundar a formação obtida nos cursos de graduação. 

Os projetos de extensão de atendimento à comunidade vinculadas as AAC são tão variadas 

quanto os cursos que a instituição possui. Na área jurídica, uma das principais atividades 

sociais/comunitárias é o atendimento jurídico gratuito à população carente. A inclusão digital é outra 

área que abrange diversos projetos de atendimento à comunidade. A Faculdade tem consciência de que 
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a chamada “Sociedade da Informação”, marcada pelo avanço sem precedentes das tecnologias de 

informação e comunicação (TIC) traz com ela também a exclusão social. Sendo assim, as ações 

voltadas à inclusão digital promovidas pela Faculdade tem como objetivo ampliar o acesso à TIC – e, 

principalmente, às habilidades para seu uso competente e crítico. O domínio das técnicas de 

informática é, hoje, quase essencial para a inserção no mundo trabalho. 

Atenta a essa realidade, a Faculdade promove oficinas e cursos de alfabetização e educação 

digital. Essas atividades envolvem estudantes e docentes de graduação. 

Os projetos curriculares de extensão buscam estabelecer um diálogo dos cursos com a 

comunidade social em que os cursos estão inseridos. Uma relação que propicia o incremento da 

autonomia do sujeito pode ter como consequência uma forte motivação dos discentes para participar 

em projetos de extensão, nos quais devem assumir um papel ativo. Somente uma relação eficaz sob o 

ponto de vista pedagógico pode construir uma base adequada para uma expressão autônoma dos 

sujeitos em processo de educação. 

São projetos de ação comunitária que objetivam a melhoria da qualidade de vida da população 

local. Os projetos sociais desenvolvidos na Faculdade são, predominantemente, extra curriculares, o 

que demonstra um compromisso espontâneo significativo com a atividade social. 

Dessa forma, a responsabilidade social acaba por ser consequência objetiva das atividades de 

extensão. O que a extensão faz é a real vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas 

sociais. Isso porque para promover os projetos extensionistas, que resultam em ações de 

responsabilidade social, a Faculdade Estácio de Curitiba vale-se de parcerias com a sociedade 

(instituições ou órgãos públicos, empresas, ONG's, sindicatos, entre outros). 

Finalmente, a Faculdade acredita que qualquer ação de responsabilidade social realizada na 

IES deve, necessariamente, levar em conta a ética e a competitividade. A ética no sentido de trabalhar 

pelo bem da comunidade, estando a serviço dela. 

A competitividade no sentido de fazer o melhor, pois assim haverá um conjunto de resultados 

positivos em virtude da ação desenvolvida. A competitividade impõe a qualidade do fazer 

comunitário. 

 

6.7 POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

6.7.1 Inclusão de portadores de necessidades especiais: alunos surdos 

 

Com o objetivo de promover a inclusão de deficientes auditivos no meio escolar e na 

sociedade, como um todo a Faculdade atende aos alunos portadores dessa deficiência. 
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Esse trabalho vem sendo desenvolvido e aprimorado gradativamente, visando melhorar a 

qualidade do atendimento das necessidades dos alunos, na área pedagógica, e realizar uma verdadeira 

inclusão ao promover ações com os alunos surdos, com os ouvintes, com professores, funcionários e 

com o corpo dirigente da Instituição. A Faculdade respeita as limitações desses estudantes, 

reconhecendo-os como cidadãos dotados de capacidades, que necessitam de oportunidades para 

desenvolvê-las. 

Nas últimas décadas, os movimentos dos surdos estão conquistando vários espaços 

relacionados com a educação de surdos e a língua de sinais brasileira (LIBRAS). Através de 

instituições representativas destes movimentos, como, por exemplo, a Federação Nacional de 

Educação e Integração de Surdos (FENEIS) avançou-se significativamente, em termos políticos, tendo 

como consequência, o reconhecimento de aspectos que têm impacto na vida das pessoas surdas. Esse 

processo de conquistas culminou com a Lei de Libras n° 10.436 de 2002, e, mais recentemente, com o 

decreto n° 5.626 de 22/12/2005, que regulamenta a Lei. A Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, 

reconhece a língua de sinais brasileira como uma língua no país usada pelas comunidades surdas 

brasileiras. Diante de tais conquistas, torna-se realidade a inclusão dos surdos na sociedade. Inclusão 

não no sentido de colocar o surdo entre os ouvintes, mas no sentido de garantir o exercício da 

cidadania do surdo enquanto brasileiro. Esta inclusão tem sido traduzida de diferentes formas, mas 

certamente uma delas é garantir que eles tenham acesso aos conhecimentos curriculares do ensino 

superior, criando condições para o ingresso e permanência dos surdos nas faculdades e universidades. 
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7 RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 

A Responsabilidade Social no Brasil ganha crescentemente mais espaço de atuação, 

principalmente, no setor privado. As ações sociais que antes se detinham em organizações não 

governamentais ou no Estado, passaram a ser objeto de interesse de indústrias, bancos e universidades. 

Esse interesse acompanha a preocupação do país com a baixa qualificação da mão de obra, a escassez 

de matéria prima, o aumento da violência, os problemas de infraestrutura nas cidades e tantas outras 

questões sociais e econômicas. 

A responsabilidade social, a partir de um referencial organizacional, refere-se ao 

desenvolvimento de ações sustentáveis que envolvam colaboradores, clientes, fornecedores, governo, 

meio ambiente e comunidade. Esta sustentabilidade, conforme a CMMAD (Comissão Mundial sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento) criada pelas Nações Unidas, compreende “o desenvolvimento 

capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender as 

necessidades das futuras gerações”, a partir de três pilares: ambiental, econômico e social. 

No caso da Faculdade Estácio de Curitiba a preocupação com a responsabilidade social inicia-

se no cumprimento de sua função educacional, passa pela gestão de qualidade e concretiza-se em sua 

missão de “enriquecer vidas por meio da aprendizagem”. Desta forma, as ações de responsabilidade 

social desenvolvidas pela Faculdade perpassam os eixos de ensino, pesquisa e extensão, atendendo às 

diretrizes curriculares de transversalidade da sustentabilidade. 

Corroborando com François Vallaeys, 

a Responsabilidade Social Universitária exige, a partir de uma visão holística, a 

articulação das diversas partes da instituição, em um projeto de promoção social de 

princípios éticos e de desenvolvimento social equitativo e sustentável, com vistas à 

produção e transmissão de saberes responsáveis e à formação de profissionais 

cidadãos igualmente responsáveis.2 

 

A Faculdade acredita que a democratização do acesso ao ensino superior é uma grande 

contribuição para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Na sociedade atual, o 

conhecimento é visto como um elemento estratégico para a ascensão social. O conhecimento passa a 

ser pressuposto básico para a competição num cenário mundializado e de uso intensivo da tecnologia. 

Como o conhecimento reconhecido socialmente é aquele obtido nas instituições educacionais, o 

                                              
2 Apud WAGENBERG, Alan. “A Urgência da Responsabilidade Social Universitária”. In: Estudos: Revista da Associação 

Brasileira de Mantenedores de Ensino Superior. Ano 24, nº 36 (Jun. 2006). Brasília: Associação Brasileira de 

Mantenedores de Ensino Superior, 2006, p. 28. 
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indivíduo que frequenta uma faculdade ou universidade terá maiores chances de obter um emprego 

e/ou ganhar um bom salário. 

Entretanto, enquanto o conhecimento e a escolaridade adquirem cada vez mais importância, os 

fundos estatais destinados às universidades públicas vêm minguando. No Brasil, o resultado da 

combinação desses fatores favoreceu a explosão do ensino superior particular, especialmente nos 

últimos 15 anos, desde o início dos anos 90. E foi este expressivo crescimento do ensino superior – 

especialmente dos cursos noturnos em instituições privadas – que permitiu a entrada de um novo 

aluno, do ponto de vista social, econômico e cultural nas faculdades e universidades. 

O acesso à educação superior não mais se constitui apenas como meta possível das elites 

sociais e econômicas, ou seja, a existência de instituições de ensino superior privado permitiu o 

ingresso das classes populares em um território, até então, destinado somente à classe dominante. O 

próprio MEC afirma que a expansão do ensino superior verificada nos últimos 15 anos, se deve ao 

crescimento de concluintes do ensino médio e a incorporação de novos públicos, que antes não tinham 

acesso ao ensino superior. 

Consciente desse cenário, a Faculdade criou condições para que esse público pudesse 

ingressar na instituição e se manter nela até a conclusão do curso. Sendo assim, seu objetivo maior é 

proporcionar uma educação transformadora, atendendo principalmente às necessidades dos estudantes 

das classes C e D. A instituição almeja que o maior número possível de alunos de baixa renda possa 

ingressar em seus cursos superiores. 

Para alcançar esse objetivo e, dessa forma, promover uma ação de responsabilidade social, a 

Faculdade tem como política: 

a) Trabalhar com uma política de mensalidades com valores acessíveis, reduzindo seus custos 

operacionais com um alto investimento em tecnologia e racionalização de processos 

administrativos; 

b) Fornecer aos estudantes alternativas de pagamento por meio de créditos estudantis, permitindo 

um prazo maior de pagamento do que o de vigência do curso; 

c) Oferecer uma ampla política de concessão de bolsas de estudo e descontos diversos, com 

critérios transparentes e amplamente divulgados, facilitando a continuidade dos estudos; 

d) Aderir aos programas governamentais de incentivo ao acesso e permanência (FIES, PROUNI, 

Bolsa Escola da Família, entre outros); 

e) Monitorar, por meio de pesquisas constantes, o perfil sócioeconômico e cultural de seus 

estudantes, a fim de oferecer soluções inovadoras a esses alunos, tanto do ponto de vista 

administrativo financeiro, como acadêmico pedagógico; 

f) Oferecer permanentes atividades de recuperação e nivelamento, já que a maior parte dos 

estudantes realizou o ensino fundamental e médio em escolas públicas, técnicas ou supletivas 
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e, portanto, carece de conceitos essenciais ao acompanhamento das disciplinas de nível 

superior. Além de revisar, complementar e sedimentar esses conceitos, o objetivo das 

atividades de recuperação e nivelamento é também elevar a autoestima dos alunos, 

normalmente abalada em função de formação secundária deficiente; 

g) Revisar, constantemente, suas práticas pedagógicas e seus currículos em função do perfil do 

aluno, de maneira que a metodologia de ensino e a construção do currículo auxiliem no 

desenvolvimento de competências ligadas à abstração e ao desenvolvimento do pensamento 

científico de maneira gradual e consistente.  

 

A fim de contemplar o eixo da extensão, a Faculdade desenvolveu alguns projetos de caráter 

social, atendendo as demandas da comunidade, incluindo os alunos no trabalho voluntário e 

estimulando a cidadania. Um exemplo disso é o "Dia de responsabilidade social universitária" de 

amplitude nacional, que objetiva a realização de ações sociais relacionadas às competências das 

Faculdades em parceria com as necessidades sociais do entorno. Este evento realiza-se em um dia 

único, para que todas as Instituições de Ensino Superior possam oferecer seus serviços e receber a 

comunidade.  

A Faculdade Estácio de Curitiba promoveram nesse dia diversas atividades ofertadas pelos 

acadêmicos e professores em seu espaço físico, denominado de “A Estácio de Portas Abertas”; e em 

outro momento, foi ao encontro das instituições sociais parceiras, realizando os trabalhos in loco, 

denominado “Caravana do Bem”.  

O projeto “A Estácio de Portas Abertas” já realizou as seguintes atividades: 

• Serviços profissionais a comunidade: cada curso ofereceu a comunidade uma atividade ligada 

ao seu conhecimento técnico apreendido em sala de aula; 

• Recreação infantil: a recreação infantil ocorreu por meio de oficinas propostas pelos 

acadêmicos, tais como: pintura, brincadeiras de rodo, cineminha, jogos de tabuleiro, arte entre 

outros; 

• Feira “Eu vendo meu Peixe”: a feira foi destinada para os acadêmicos que tem uma produção 

própria e que queriam comercializar seus produtos. Tal prática teve o objetivo de estimular o 

empreendedorismo dos acadêmicos. 

 

O projeto “Caravana do Bem” já atendeu as seguintes instituições sociais: 

• Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE: é uma entidade filantrópica sem fins 

lucrativos, que atende portadores de deficiência mental, do nascimento à velhice. 

• Socorro aos Necessitados: é uma associação civil de caráter filantrópico com fins 

não econômicos. A instituição é mantenedora do Centro de Educação Infantil Meu Pequeno 
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Reino (atendendo 120 crianças), do Lar dos Idosos Recanto do Tarumã (atendendo 90 idosos) 

e possui um convênio de parceria técnica com a Escola Maternal Annette Macedo (atendendo 

200 crianças). 

• Centro de Reintegração Social – Batalhão da Última Hora: é uma entidade filantrópica e sem 

fins lucrativos, que presta auxílio a crianças de 0 à 15 anos , vítimas de maus tratos, abandono 

e espancamento que são encaminhadas pelo Conselho Tutelar e pelo Juizado da Infância e da 

Juventude. 

As atividades realizadas pelos alunos nessas instituições foram: 

• Pintura de bancos externos das casas lares; 

• Pintura das janelas das casas lares; 

• Pintura da parte interna e externa das paredes do refeitório; 

• Colocação de cortinas nos quartos das crianças; 

• Construção de mini horta e mini jardim para o interior das casas; 

• Almoço completo para moradores da APAE; 

• Jogos e oficinas recreativas; 

• Doação de roupas de cama, brinquedos e doces. 

 

A realização desses eventos trouxe grandes contribuições para todos os envolvidos. A 

Faculdade aproximou-se da comunidade e tornou-se conhecida, os alunos, docentes e colaboradores 

desenvolveram o espírito de solidariedade e a comunidade teve algumas de suas necessidades sanadas. 

Como forma de projeto permanente, a Faculdade desenvolveu o Projeto “Escrevendo Novas 

Histórias”, o qual desenvolve ações sociais nas instituições parceiras. Os acadêmicos são responsáveis 

pela realização das atividades, obtendo assim, conhecimento e vivência da realidade social fora dos 

muros institucionais e percebendo que podem contribuir para um mundo melhor. 

 

7.1 Novos Programas de Responsabilidade Social 

 

Diante dos resultados promissores alcançados com as ações encaminhadas pela 

responsabilidade social da Faculdade, outros projetos serão inclusos no calendário da Faculdade. O 

intuito é ampliar a consciência cidadã dos discentes, docentes, colaboradores, parceiros e a 

comunidade em geral, de uma maneira que se alcance sustentabilidade para as vidas envolvidas. 

Os projetos em encaminhamento para o ano de 2016 são: 
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O quê? Trote Solidário 

Por quê? 

Os últimos anos demonstraram que os trotes tradicionais trazem muita violência e 

nenhuma contribuição ao ingressante à faculdade. Portanto, a adoção do Trote Solidário 

tem o intuito de aproximar o aluno calouro a alguma realidade social, desenvolvendo seu 

papel cidadão e integrá-lo de uma forma saudável e solidária aos colegas, aos veteranos 

e à instituição de ensino. 

Como? 

1. Corrente do Bem: 

- Doação de sangue dos alunos (cada calouro deverá levar um veterano consigo para a 

doação). 

- No dia do Trote Solidário será fixado no mural “a corrente do bem” (quantidade de 

sangue doado e possíveis vidas salvas). 

2. Contadores de História: 

- Parceria com ONGs contadoras de história para que venham contar histórias e 

estimular os alunos da faculdade e os convidados a especializar-se nessa área; 
- Trazer crianças e idosos à Faculdade para ouvir as histórias e tomar um café da tarde. 

Onde? 
1. A doação de sangue poderá ser realizada em qualquer instituição adequada para isso 

em Curitiba. 

2. Faculdades Estácio de Curitiba. 

Quando? Fevereiro e março de 2016. 

Quem? Alunos calouros e veteranos, crianças, idosos, parentes e comunidade em geral. 

Quanto? Nulo. 

 

O quê? Palestras 

Por quê? 
Há informações pontuais que podem ser veiculadas por profissionais especializados na 

área. Esse é o objetivo de oferecer palestras sobre temas de interesse da comunidade 

acadêmica e externa, proporcionando reflexão, novos conhecimentos e ações. 

Como? 
1. Proteção individual contra a violência. 

2. Consultoria Preserva Ambiental. 

3. A definir conforme sugestão dos coordenadores dos cursos. 

Onde? Faculdade Estácio de Curitiba. 

Quando? 1º. Semestre de 2016. 

Quem? Alunos, professores, colaboradores, parceiros e comunidade em geral. 

Quanto? Gastos com material de escritório. 

 

O quê? Desenvolvimento Local e 8 Objetivos do Milênio 

Por quê? 

A Responsabilidade Social de uma instituição desenvolve-se juntamente com a 

comunidade vizinha. A Faculdade Estácio de Curitiba possui diversos conhecimentos 

que podem ser oferecidos à comunidade, a fim de atender suas necessidades.  

Da mesma forma, a comunidade possui uma vasta experiência que deve ser repassada 

aos alunos em formação, a fim de torná-los mais solidários e cidadãos. 

Como? 

- Diagnóstico das demandas dos moradores carentes e vizinhos à faculdade em parceria 

com as Associações de Moradores de Bairro. 

- Diagnóstico dos serviços prestados pelos cursos, os quais deverão ser direcionados à 

comunidade vizinha e carente. 

Etapas: 

- Inscrição e treinamento dos alunos para a pesquisa de campo nos bairros; 

- Diagnóstico dos serviços prestados pelos cursos tecnólogos (Comércio Exterior, 

Gestão de Recursos Humanos, Logística, Marketing e Processos Gerenciais); 
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- Coleta das informações nas associações de bairro e outras instituições como FAS e 

IPPUC; 

- Compilação dos dados e elaboração do relatório das necessidades; 

- Adequação das necessidades da comunidade aos serviços prestados pelos cursos; 

- Organização dos serviços, cadastramento de pessoas e instituições interessadas nos 

serviços; 

- Início das atividades à comunidade. 

Onde? Bairros vizinhos com predominância de alunos da faculdade e com menor IDH. 

Quando? 1º. e 2º. Semestres de 2016. 

Quem? Coordenação de RS, professores e alunos inscritos no programa. 

Quanto? Gastos com material de escritório. 

 

Esse último projeto atenderá também o eixo da pesquisa, mobilizando os alunos a 

aproximarem-se da comunidade com um olhar científico, visto que empregarão métodos de 

investigação reconhecidos pela academia. Além disso, atenderão ao objetivo maior, que é se 

envolverem com a comunidade da maneira mais próxima das suas necessidades, colocando em prática 

seus conhecimentos acadêmicos e favorecendo a sustentabilidade às pessoas atendidas. 

Pretende-se executar esses projetos a partir de parcerias com outras organizações que já 

desempenham eventos de responsabilidade social, a fim de somar experiência e conhecimento; bem 

como, compor estratégias que vinculem a Faculdade com organizações e ações responsáveis 

socialmente. Dessa forma, o nome da instituição ganhará mais espaço na sociedade, disseminando sua 

missão de “enriquecer vidas por meio da aprendizagem”. 
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8 COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE: ESTRATÉGIAS E MEIOS 

 

A Faculdade Estácio de Curitiba mantém canais de comunicação, como uma das formas de 

viabilizar sua missão institucional, representada pela busca em proporcionar acesso de diferentes 

segmentos da população ao ensino universitário, bem como aos benefícios da pesquisa e da extensão. 

Considera-se que este diálogo com a comunidade universitária e com o público em geral abre as portas 

da universidade para quaisquer interessados. 

Para garantir a precisão e a agilidade das informações, a comunicação é dividida em interna e 

externa, pois assim se atende de maneira mais eficiente os diferentes públicos, em suas peculiaridades. 

 

8.1 COMUNICAÇÃO COM O PÚBLICO INTERNO 

 

Entende-se a comunicação como um processo integrado de gestão, aliada a canais de 

comunicação e sistemas de informações que permitam a excelência das práticas institucionais. 

Considerando o público interno da Faculdade uma comunidade composta por 

aproximadamente 3000 pessoas, de diferentes segmentos – alunos, colaboradores administrativos, 

professores e parceiros – faz-se necessária a aplicação de canais de comunicação adequados. Assim, a 

comunicação interna ocorre a partir da percepção dos públicos e suas diferentes necessidades de 

informação: 

 

Figura 13 – Público Interno da Faculdade 

Fonte: Faculdade Estácio de Curitiba, 2015 
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Diante da diversidade de públicos foram definidos canais de comunicação específicos capazes 

de atender às demandas de informação, privilegiando as mídias digitais por considerar o meio mais 

eficaz para fazer a informação chegar de forma instantânea e segmentada para seus públicos.  

O objetivo do uso dos canais de comunicação interna é estabelecer e cristalizar as informações 

entre instituição, funcionários, alunos e parceiros fortalecendo e integrando o relacionamento entre 

estes públicos. 

Benefícios operacionais da comunicação interna: 

a) Alinhamento da informação disponível na IES;  

b) Entendimento dos funcionários sobre o seu papel no fluxo de informações da instituição; 

c) Diminuição de retrabalho; 

d) Aumento do nível de conhecimento e comprometimento dos funcionários e colaboradores em 

relação aos objetivos da Faculdade; 

e) Melhoria dos setores que mantêm contato com alunos e clientes em potencial. 

 

Atribuições da comunicação interna são: 

a) Promover a clareza nos processos de comunicação; 

b) Apontar soluções que resultem na eficiência da comunicação; 

c) Apontar fontes de informação acessíveis aos funcionários, alunos e professores; 

d) Monitorar os resultados; 

e) Apoiar setores e projetos da IES o com o objetivo de promover seus produtos e serviços 

internamente; 

f) Conduzir a informação de forma adequada, por canais adequados, para públicos adequados. 

 

Dentre suas atividades diárias a comunicação interna desempenha um papel consultivo no 

sentido de orientar os setores para a correta disponibilização da informação em seus diversos canais de 

comunicação e, ainda, desenvolve planos integrados contemplando campanhas motivacionais internas 

tanto para alunos como para funcionários. 
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8.1.1 Intranet 

 

Público: funcionários. 

O que é: portal interno contendo informações de interesse dos funcionários da instituição. 

Todos os funcionários podem disponibilizar informações, procedimentos e normas do seu setor e suas 

atividades na Intranet. 

 

 

Figura 14 – Intranet 

Fonte: Faculdade Estácio de Curitiba, 2015. 

 

8.1.2 Carnê do Aluno 

 

Público: alunos e responsáveis financeiros. 

O que é: cada boleto de cobrança de mensalidade possui espaço para a oferta de produtos e 

serviços da Estácio. Avisos importantes são disponibilizados no Carnê do Aluno. 
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Figura 15 – Modelo de Boleto do Aluno 

Fonte: Faculdade Estácio de Curitiba, 2015. 

 

8.1.3 Painel do Professor 

 

Público: professores. 

O que é: site com informações e notícias de interesse dos professores da Estácio. O site é 

atualizado diariamente e o acesso pode ser feito da residência do professor. 

 

 

Figura 16 – Portal do Professor 

Fonte: Faculdade Estácio de Curitiba, 2015. 
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8.1.4 SMS 

 

Público: alunos. 

O que é: avisos importantes e urgentes são disparados através de SMS para os celulares dos 

alunos. 

 

8.1.5 Campus Virtual 

 

Público: alunos. 

O que é: site com serviços e notícias de interesse dos alunos da Estácio. Informações 

disponibilizadas de forma ultra segmentada, por campi, turno, turma. 

 

 

Figura 17 – Site da Internet 

Fonte: Faculdade Estácio de Curitiba, 2015. 

 

8.1.6 Página Empregos e Estágios 

 

Público: alunos e empresas parceiras ou não. 

O que é: página do site que proporciona a interação entre a IES, empresas parceiras, empresas 

não parceiras e alunos.  
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Figura 18 – Site de Empregos e Estágios 

Fonte: Faculdade Estácio de Curitiba, 2015. 

 

Além de todos os meios mencionados, ainda existem outros como o Sistema de Informações 

Acadêmicas (SIA), de interesse dos corpos discente e docente e funcionários.  

 

 

Figura 19 – Sistema de Informações Acadêmicas 

Fonte: Faculdade Estácio de Curitiba, 2015. 

 

Através dele, os alunos têm acesso a todas as informações acadêmicas de acordo com seu 

curso e período, desde aquelas referentes à secretaria até oportunidades de estágio. Já os professores 

podem disponibilizar informações como programa de curso e notas de provas. Por fim, outra forma 
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eficaz de comunicação interna, amplamente utilizada, é a mídia alternativa, realizada através de 

cartazes nos murais do campus e de ações com camisas, adesivos, folders, flyers, entre outros. 

 

8.2 COMUNICAÇÃO COM O PÚBLICO EXTERNO 

 

Diferentemente do público interno, que é mais restrito, de fácil delimitação e identificação de 

interesses, o público externo da Faculdade é muito amplo e heterogêneo. De uma maneira geral, é 

possível apontar os seguintes subgrupos: 

 

Figura 20 – Público externo à Faculdade 

Fonte: Faculdade Estácio de Curitiba, 2015. 

 

a) Estudantes do Ensino Médio e trabalhadores, que buscam graduação tradicional ou 

profissional; 

b) Ex-alunos; 

c) Alunos graduados em busca de outra graduação (tradicional ou tecnológica) ou pós-

graduação;  

d) Alunos diversos, que buscam cursos de extensão; 

e) Empresários; 

f) Órgãos Governamentais; 

g) Alunos e docentes, que acessam o sistema acadêmico através do site; 
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h) Imprensa, que busca informações sobre as atividades da Estácio. 

 

A comunicação com o público externo é feita com o cuidado em garantir informações precisas 

e transparentes. Sempre focando o diálogo com o target, utilizam-se basicamente mídias impressas, 

rádio, TV, jornal e internet. 

Na sua maior parte a divulgação dos serviços à comunidade é realizada através dos grandes 

meios de comunicação, de modo tradicional, utilizando mídia impressa (jornais, revistas, catálogos, 

entre outras), rádio e TV. Alia-se a isso a divulgação por meio da internet, notadamente mais ágil e 

com maior potencial para alcançar o público jovem. 

A Faculdade produz e veicula seus anúncios, escolhendo o melhor veículo de comunicação 

para cada produto anunciado, levando em consideração o perfil do veículo e o público que deve ser 

atingido de forma a adequar a comunicação ao produto.  

No site da Faculdade são divulgados os principais produtos e eventos oferecidos no momento 

para o nosso público alvo. Esta comunicação acontece em através de banners virtuais que são 

postados, em geral, na página principal do site. O que facilita a identificação pelo usuário e também 

favorece a divulgação dos produtos da IES. O site está habilitado a realizações de inscrições de 

vestibular, pós graduação, cursos de férias e extensão e ainda matrículas online.  

A Assessoria de Imprensa oferta suporte no contato com a mídia, trazendo exposição 

espontânea para a Faculdade nos diversos veículos de comunicação, tornando público, inclusive, as 

ações de responsabilidade social realizadas pela IES e também os serviços prestados à comunidade.  

Podem ser citados, a título de exemplo, dois eventos atualmente realizados pela Faculdade: 

a) Encontro de Alunos do Ensino Médio: grande evento, voltado para alunos do Ensino Médio, 

que objetiva apresentar tanto os cursos de graduação como a própria estrutura da Estácio, 

ajudando os estudantes a escolher sua profissão de forma mais consciente; 

b) Encontro com Educadores do Ensino Médio: evento realizado anualmente cujo objetivo é a 

integração com Gestores e Educadores de Escolas de Ensino Médio, proporcionado através de 

palestras voltadas a temas de interesse deste público.  

 

Outro ponto a ser mencionado é a Central de Atendimento, que representa um novo conceito 

de relacionamento entre a Faculdade e o público em geral. Este canal de comunicação visa promover a 

interação com a instituição, através da colaboração e do compromisso de todos os departamentos, 

atualizando e cadastrando as informações em uma base de dados corporativa, para proporcionar ao 

público um canal eficiente de comunicação e solução de problemas, contribuindo para a sua satisfação 

e atuando na captação e manutenção dos alunos/clientes na instituição. 

Constituem atribuições da Comunicação Externa: 
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a) Informar ao público externo sobre a vasta gama de serviços oferecidos; 

b) Proporcionar o acesso da comunidade externa ao conteúdo das produções universitárias 

(artísticas, culturais, técnicas, entre outras); 

c) Facilitar o diálogo entre o público - concreto ou potencial - e a IES; 

d) Facilitar a captação de alunos. 

 

Principais meios de comunicação da Faculdade com o público externo são: 

 

 

Figura 21 – Mídia Impressa 

Fonte: Faculdade Estácio de Curitiba, 2015. 

 

 

Figura 22 – Internet (site, facebook, youtube) 

Fonte: Faculdade Estácio de Curitiba, 2015. 
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Figura 23 – Twitter 

Fonte: Faculdade Estácio de Curitiba, 2015. 

 

 

Figura 24 – Mídia Exterior (outdoor, mobile truck e mobiliário urbano) 

Fonte: Faculdade Estácio de Curitiba, 2015. 

 

Além dos veículos citados acima, é frequente a utilização de TV, rádio e jornal na 

comunicação externa da Faculdade. 

É importante destacar ainda a mídia alternativa como outro meio de comunicação externa 

(adesivo, camisa, cartaz, flyer, folder, frontlight, backlight, entre outras). 
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8.2.1 Relação de parcerias com a comunidade 

 

A integração com a comunidade caracteriza-se por uma função participativa, baseada em 

projetos institucionais que, envolvendo professores e alunos, possibilitam, de um lado a interveniência 

da Faculdade e, de outro, a difusão e a assimilação da experiência pela instituição. Dentro deste 

contexto, é preocupação constante na Faculdade a manutenção e ampliação de sua interação com a 

comunidade local, onde se encontra inserida, através de um relacionamento participativo e produtivo 

com instituições, empresas e organizações públicas e privadas. 

 

8.2.2 Relação de parcerias com instituições e empresas 

 

A aproximação com empresas e instituições (sindicatos, ONG's, entre outras) tem uma 

importância significativa na estruturação dos cursos da Faculdade. Esta relação proporciona ganhos 

institucionais, seja através de estágios, visitas ou, até mesmo, por meio da prestação de serviços. 

A instituição entende que toda integração com o setor produtivo gera ganhos para os seus 

estudantes. Para que isto seja possível, diferentes projetos e atividades realizados pelos alunos 

possibilitam que algumas necessidades específicas de empresas e instituições sejam equacionadas 

pelos corpos docente e discente em diversas disciplinas e/ou projetos de diferentes cursos. Com isto, 

os alunos têm a oportunidade de propor soluções para problemas reais. 

Frequentemente, esta articulação se dá por meio de projetos e ações desenvolvidos pela 

Empresa Júnior da Instituição, que presta serviços para as mais variadas empresas nas áreas de 

administração, marketing, recursos humanos, logística, comércio exterior, comunicação empresarial, 

entre outras. 

Um dos principais mecanismos permanentes de articulação da Faculdade com empresas se dá 

através do E3 (Espaço, Estágio, Emprego), um setor especialmente criado na Faculdade para auxiliar 

os alunos a buscarem estágios ou empregos na área que estudam. O E3 é a ponte entre os alunos da 

Faculdade e o mercado de trabalho, pois mantém parcerias com empresas, que oferecem aos 

estudantes dos diversos cursos oportunidades de estágios e empregos, sem nenhum custo adicional 

para os alunos ou para as empresas contratantes. 

Por meio desse convênio, a Faculdade encaminha alunos para vagas de estágios e empregos 

em muitas empresas, dando a possibilidade aos estudantes de entrarem no mercado de trabalho na área 

em que estão estudando antes do término do curso. Além disso, projetos específicos são desenvolvidos 

pelos alunos para algumas das empresas conveniadas. 
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Relação de Algumas das Empresas e  Instituições Conveniadas. 

1. American Glass Products do Brasil Ltda. 

2. Associação dos Servidores da Justiça Federal do PR 

3. Associação dos Servidores Públicos do PR 

4. Banco do Brasil S. A. 

5. Câmara de Indústria e Comércio Brasil/Chile 

6. Conselho Regional de Odontologia do PR 

7. Digipar Informática Ltda. 

8. Distribuidora Curitibana de Veículos Ltda. 

9. Franzoi Ferramentas Industriais e Comércio Ltda. 

10. Gerdau Aços Longos S/A 

11. Governo do Estado do PR 

12. Hass do Brasil Indústria de Máquinas Ltda. 

13. IBQ Indústrias Químicas 

14. Industria Metalurgica Pastre Ltda. 

15. Livrarias Curitiba Ltda. 

16. Metapar Usinagem Ltda. 

17. Nutrimental S.A. Indústria e Comércio de Alimentos 

18. Par Usinagem de Peças Automotivas Ltda. 

19. Perfipar S/A Manufaturados de Aço 

20. Prefeitura Municipal de Curitiba 

21. Rede Paranaense de Comunicação S/A 

22. Renault do Brasil S/A 

23. Sadia S.A. Curitiba 

24. Sadia S.A. Paranaguá 

25. Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis do Estado do PR 

26. Sindicato dos Contabilistas de Curitiba 

27. Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Curitiba 

28. STCP Engenharia e Projetos Ltda. 

29. Thompson & Cia Ltda. 

30. TVA Sul Paraná Ltda. 

31. Usiforte Industria de Peças Automotivas Ltda. 

32. Volkswagen do Brasil Ltda. 

33. Zivalplast Industria e Comércio de Plásticos Ltda. 

34. Petróleos Brasileiros S.A. 

35. BR- Petrobrás Distribuidora S/A 

36. Braspetro- Petrobrás Internacional S/A 

37. Gaspetro-Petrobrás Gás S/A 

38. Petrobrás- Petróleo Brasileiro S/A 

39. Petroquisa- Petrobrás Química S/A 

40. Transpetro- Petrobrás Transportes S/A 

41. REFAP- Refinaria Alberto Pasqualini 

Tabela 21 – Empresas conveniadas à Faculdade 

Fonte: Faculdade Estácio de Curitiba, 2015. 

 

Para fazer parte do E3 o aluno necessita estar matriculado em qualquer curso da Faculdade, 

procurar o plantão de atendimento do E3 na unidade onde estuda para seu cadastramento. O E3 se 

encarrega de encaminhá-lo às vagas existentes que estejam de acordo com suas características 

escolares, profissionais e pessoais. 

Além disso, o E3 também realiza: 

a) Orientação para a preparação de currículo profissional; 

b) Orientação para entrevistas e processos de seleção nas empresas; 
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c) Modelo do contrato de estágio (Termo de Compromisso de Estágio); 

d) Cadastramento no banco de dados dos alunos selecionados e capacitados a atender às 

necessidades de cada empresa; 

e) Seleção para as empresas (entrevistas individuais e em grupo/dinâmicas de grupo/exercícios) 

dos alunos de acordo com o perfil desejado pela empresa. 

 

Para melhor orientar os alunos nessas atividades, o E3  criou o “Manual do Estagiário” e o 

“Guia do Emprego”, com artigos, dicas, modelos de currículo e orientação sobre como se preparar 

para a conquista do emprego desejado. Esses manuais são distribuídos gratuitamente aos alunos 

cadastrados no E3. 

 

8.3 OUVIDORIA 

 

Verificamos a necessidade de implantação de uma ouvidoria no processo de comunicação 

entre a Faculdade Estácio de Curitiba e seus clientes e colaboradores, tendo como consequência o 

aumento da qualidade do atendimento e o fortalecimento da marca. Devido a sua característica de 

atendimento personalizado, autonomia de ação e imparcialidade, a ouvidoria é apresentada como uma 

nova alternativa para estudantes, docentes, pais e comunidade em geral que dela se utilizam para 

manifestar sua opinião sobre os mais diferentes assuntos. É um meio acessível para expressarem seus 

anseios, insatisfações, sugestões e elogios, tanto ao corpo acadêmico como ao corpo funcional e 

diretivo.  

A criação da ouvidoria numa organização, na relação custo-benefício, é extremamente 

vantajosa, principalmente, nas empresas de médio e grande portes em face dos resultados alcançados: 

recuperação e retenção de clientes; fidelidade do cliente; maior eficácia das ações de marketing; 

fortalecimento da imagem institucional; maior credibilidade da empresa no mercado; criação de um 

diferencial competitivo e, principalmente, realização da missão empresarial.  

Na área do ensino superior os benefícios da ouvidoria para o corpo docente, discente e 

funcional apresenta-se com a utilização de um canal mais amplo e direto para se manifestar, com a 

garantia de uma autonomia nos posicionamentos e averiguação dos fatos, criando assim, uma maior 

credibilidade através da agilidade nos encaminhamentos e posicionamentos e, talvez, como fator dos 

mais importantes, a imparcialidade na análise e postura diante dos manifestantes. Há ainda, um grande 

fortalecimento de sua imagem institucional perante seu público interno e externo, bem como, com a 

comunidade, há o estabelecimento e apresentação de um trabalho transparente, dando-lhe a garantia de 

uma qualidade nos seus serviços e no atendimento. 
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Outra justificativa para o estabelecimento da ouvidoria é a constante interação com o ambiente 

interno e externo, gerando maior aproximação entre a instituição e os seus públicos. Este setor tem 

capacidade de incentivar a busca da harmonia entre a quantidade e qualidade dos serviços prestados 

pela IES e apontar para a alta administração pontos e oportunidades de aperfeiçoamento de processos, 

tendo por finalidade a excelência no atendimento e a superação das expectativas dos seus públicos.  

Ao recepcionar reclamações ou denúncias que indicam a exigência de ações corretivas, a 

ouvidoria é capaz de auxiliar na investigação da causa, da descoberta de situações problema, de 

desvios de conduta de funcionários, etc. Com os resultados e análises das informações reunidas pela 

ouvidoria, a direção da IES pode mensurar a atuação de cada setor da instituição, proporcionando mais 

segurança e agilidade na tomada de decisões.  

Pode também minimizar os custos com a subtração de erros que geram retrabalho, a extinção 

de rotinas burocráticas desnecessárias, destinando recursos humanos e operacionais seguindo critérios 

de necessidade, criação de contínua avaliação de padrões de qualidade, dentre outras vantagens.  

Perceber os benefícios da implantação de uma ouvidoria pode representar uma significativa 

vantagem, é necessário, porém, que ao decidirem por ess canal de relacionamento, as Instituições de 

Ensino Superior consigam divulgar aos seus públicos que não se trata de mais um processo ineficiente, 

moroso, mas, ao contrário, transmitam a idéia de um setor desburocratizado, inteiramente ao seu 

dispor, que servirá de porta-voz dos seus anseios, estreitando as relações entre eles e a alta 

administração da IES. 

A ouvidoria recebe as manifestações (pessoalmente, por carta, fax, telefone, internet, etc.) e 

encaminha para os órgãos responsáveis, cobrando soluções e respondendo no prazo previamente 

estabelecido. 

A ouvidoria possibilita: 

• Aproximação, mediante o estabelecimento de um canal de comunicação acessível e direto; 

• Identificação das áreas que estejam merecendo maior atenção dos dirigentes, definindo-se 

eixos prioritários de ação; 

• Feedback sobre a atuação da organização, permitindo a correção de disfunções e 

redirecionamento das ações desenvolvidas; 

• Identificação de necessidades dos usuários; 

• Relacionamento democrático com a sociedade; 

• Melhoria no atendimento e na qualidade dos serviços prestados, a partir da participação do 

ouvidor no processo de discussão de políticas institucionais, propondo ações interventivas; 

• Maior credibilidade e fortalecimento da imagem da organização junto à população. (OMD 

Soluções para Ouvidorias, 2004). 
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Portanto, a ouvidoria pode ser considerada como um centro de excelência dentro da 

organização, levando a todos os setores as sugestões e necessidades dos clientes. Jamais a ouvidoria 

deve ser considerada uma adversária ou concorrente dos demais setores da organização, ao contrário, 

ela é uma aliada interna para todas as áreas. E sua atuação deve ser complementar e não paralela. 

Na tentativa de consolidar esta relação e transformá-la em um diferencial de efetividade 

organizacional, algumas IES vêm implantando o setor de ouvidoria (tradução da função do 

Ombudsman) que, segundo Vismona (2000, p. 11), tem função de “representar o cidadão, zelando por 

seus legítimos interesses junto às instituições públicas e privadas", tendo como objetivos a 

identificação e a solução de possíveis problemas existentes.  

Devido a sua característica de atendimento personalizado, autonomia de ação e 

imparcialidade, a ouvidoria nas IES é apresentada como uma nova alternativa para estudantes, 

docentes, pais e comunidade em geral, que dela se utilizam para manifestar sua opinião sobre os mais 

diferentes assuntos. É um meio acessível para expressarem seus anseios, insatisfações, sugestões e 

elogios, tanto ao corpo acadêmico como ao corpo funcional e diretivo. 

Considerando a relação custo-benefício, verifica-se que a implementação de uma ouvidoria 

numa organização é bastante proveitosa, tendo em vista os resultados percebidos, quais sejam: mais 

proficiência na resolução de problemas apontados pelos seus públicos, criação de um diferencial 

competitivo, capacidade de agregar valor à marca, fidelização do cliente, maior eficácia nas ações de 

marketing relacionadas à comunicação organizacional, dentre outras. 

Na área de educação, mais especificamente em Instituições de Ensino Superior, essas 

vantagens tornam-se ainda mais amplas porque se referem a uma organização possuidora de diversos 

públicos (de forma direta, os estudantes, professores, colaboradores, os pais e a comunidade vizinha à 

instituição, além da sociedade em geral). Estabelece-se um trabalho idôneo, transparente, asseverando 

uma qualidade superior nos seus processos e no atendimento a cada público, que se traduz no 

fortalecimento da imagem institucional. 

 
O que a ouvidoria busca é, que não há ilegalidade nem prejuízo para a instituição, o 

fato de viabilizar o bem-estar e a satisfação dos clientes, mesmo que, para tanto, um 

gestor deve, às vezes, repensar uma decisão tomada. A história dessa relação 

empresa/cliente mostra que, sempre que o cliente é atendido em suas demandas, 

todos ganham, a empresa, o gestor e o público. Assim, o que se espera e se quer, é 

que as partes desta importante equação, cliente + empresa, com a intermediação da 

ouvidoria, quando for preciso, encontrem o ponto de equilíbrio e a solução ideal 

para todas as questões (ANIS NACFUR). 

 

Uma das características mais comuns aos empreendimentos de sucesso é a valorização do 

capital humano. Difícil de mensurar monetariamente, mas impossível de se negar a sua existência e 

importância. O empregado, quando sente que seus desejos, condições e opiniões são levados em 

consideração, trabalha com maior nível de satisfação e comprometimento produzindo melhores 
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resultados. Muitas empresas possuem um potencial enorme no sentido de gerar novas idéias a partir de 

seus colaboradores, que pode ser explorada com grande proveito tanto para a empresa quanto para os 

empregados e para a sociedade como um todo. 

Otimizar o processo de coleta e efetiva utilização de novas ideias numa organização torna-se 

difícil se os sistemas de comunicação não são efetivos. Para se compreender os desejos do ser 

humano; compartilhar objetivos e metas; e conquistar seu comprometimento é necessário saber ouvir; 

saber se fazer ouvir; e ser compreendido pelos outros.  

Além dos benefícios mercadológicos de se manter uma comunicação interna bem estruturada, 

outra vertente que também caracteriza a necessidade de uma comunicação interna é que ela atua como 

agente humanizador das relações de trabalho. Ou seja, os colaboradores passam a ter mais abertura 

para expor suas opiniões, críticas e sugestões. Dessa forma, a comunicação interna ajuda a consolidar 

a imagem da organização junto ao seu público interno propiciando funcionários mais satisfeitos e 

comprometidos com a organização. 

A análise realizada permitiu ressaltar a importância da comunicação nas relações humanas 

tanto pessoais quanto profissionais. Pode-se concluir que se comunicar de forma clara, transparente e 

eficaz é pré requisito para o sucesso de qualquer relação humana, seja ela familiar, informal, ou 

profissional. Tal atributo deve ser alvo de constante avaliação e aperfeiçoamento. Novas formas e 

novos meios de comunicação devem sempre ser avaliados, para serem utilizados na otimização das 

relações. 

A ouvidoria ganha destaque e importância no mercado, por prover as organizações de uma 

fonte relevante de dados e informações a respeito dos usuários dos produtos e serviços oferecidos, 

sobre a imagem e o nível de excelência da empresa. Com isso facilita a gestão da empresa na tomada 

de decisões em direção à efetividade dos serviços prestados. 

A intensificação e eficiência da comunicação podem trazer benefícios às diferentes áreas da 

organização. O marketing baseado na comunicação, por exemplo, propõe trocas de informações mais 

intensas e eficazes, que comprometam e transmitam significado entre os envolvidos no processo. 

Além disso, a comunicação facilita respostas imediatas da organização frente ao ambiente de 

mudanças (CALABRESE, 1997), atributo que pode refletir num perfil mais inovador à empresa. 

Portanto, fica evidenciado que a ouvidoria é uma extensão do processo de comunicação, pois 

para que uma empresa possa alcançar o perfil de organização exigido pelo mercado atual, faz-se 

necessário a busca constante pelo aprimoramento de suas comunicações interna e, para isso, nada mais 

conveniente do que manter uma comunicação acessível e democrática entre todos os níveis 

hierárquicos da organização. Entretanto, de nada adiantará a ouvidoria captar os anseios de seus 

clientes se a organização não estiver disposta a modificar processos e resultados que sejam deficientes, 
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ou seja, a ouvidoria precisa de autonomia e apoio de toda a organização para funcionar como uma 

facilitadora do processo de comunicação. 

 

8.3.1 Regimento da Ouvidoria 

 

CAPÍTULO I – DA OUVIDORIA 

Art. 1º - A Ouvidoria é um canal de comunicação entre a Instituição e a comunidade interna e externa, 

visando o atendimento às manifestações emanadas pelos usuários. 

Art. 2º - A Ouvidoria da Instituição é um órgão interno vinculado à Diretoria Geral. 

Art. 3º - Cabe à Ouvidoria: 

I. Receber, analisar e encaminhar as manifestações recebidas às áreas competentes; 

II. Acompanhar as providências adotadas nas manifestações recebidas; 

III. Sugerir alterações nos procedimentos adotados, de acordo com as demandas apresentadas, 

contribuindo para a melhoria da qualidade dos serviços educacionais prestados pela 

Instituição. 

Art. 4º - A Ouvidoria atua no pós-atendimento, na mediação de conflitos entre o usuário e a 

instituição, procurando personalizar o atendimento. 

Art. 5º - São objetivos da Ouvidoria: 

I. Receber, avaliar, encaminhar e responder ao usuário as suas demandas; 

II. Garantir ao usuário o direito à informação, fornecendo-a ou orientando como obtê-la; 

III. Buscar a melhoria na qualidade dos serviços prestados à comunidade acadêmica; 

IV. Fortalecer a imagem institucional, contribuindo para o aprimoramento e a credibilidade da 

Instituição; 

V. Facilitar e simplificar ao máximo o acesso do usuário aos diferentes canais de comunicação. 

 

CAPÍTULO II – DOS REQUISITOS PARA O CARGO DE OUVIDOR 

Art. 6º - O cargo de Ouvidor da Instituição exige os seguintes requisitos: 

I. Nível Superior; 

II. Possuir competências e habilidades inerentes às funções previstas, envolvendo 

responsabilidade, discrição e organização; 

III. Ter comunicação fluente; 

IV. Ser sensível para compreender os problemas dos solicitantes e, ao mesmo tempo, as 

limitações institucionais; 

V. Conhecimento dos processos acadêmico administrativos; 

VI. Possuir trânsito e respeitabilidade junto às áreas da instituição. 
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CAPÍTULO III – DOS CRITÉRIOS DE ATUAÇÃO DA OUVIDORIA E SUAS 

ATRIBUIÇÕES 

Art. 7º - O Ouvidor e a própria Ouvidoria atuam de acordo com as seguintes prerrogativas: 

I. Atender às pessoas com ética, cortesia e respeito, evitando qualquer discriminação ou pré 

julgamento; 

II. Agir com integridade, transparência e imparcialidade; 

III. Atuar na prevenção de conflitos; 

IV. Manter o sigilo das informações, salvo nos casos em que a identificação junto às áreas da 

Universidade seja indispensável para a solução da demanda e atendimento do usuário; 

V. Promover a divulgação da Ouvidoria, tornando-a conhecida dos vários públicos que podem 

ser beneficiados pelo seu trabalho. 

Art. 8º - A Ouvidoria da Instituição possui as seguintes atribuições: 

I. Receber as manifestações dos usuários (reclamações, críticas, denúncias, sugestões, 

consultas ou elogios) sobre procedimentos e/ou práticas adotadas pela Instituição; 

II. Analisar as informações recebidas, dando o tratamento adequado e encaminhando, se for o 

caso, às áreas competentes, sempre buscando soluções;  

III. Acompanhar as providências adotadas, requisitando esclarecimentos e a solução, e manter o 

usuário informado. 

IV. Garantir uma resposta satisfatória aos usuários no menor prazo possível, fornecendo-a ou 

orientando como o usuário poderá obtê-la; 

V. Agir com transparência, imparcialidade e respeito, resguardando o sigilo necessário; 

VI. Propor melhorias nos procedimentos, sugerindo ações corretivas, aprimoramento nos 

processos e procurando desburocratizar rotinas; 

VII. Registrar todas as solicitações encaminhadas à Ouvidoria e as respostas oferecidas aos 

usuários; 

VIII. Gerar relatórios com dados gerenciais e estatísticos que possibilitem o acompanhamento e 

identificação dos pontos críticos, contribuindo para a busca de soluções e melhorias. 

 

CAPÍTULO IV – DAS ATRIBUIÇÕES DAS ÁREAS ENVOLVIDAS 

Art. 9º - Caberá aos dirigentes das áreas e unidades da Instituição prestar, quando solicitados, apoio e 

informações à Ouvidoria, nos assuntos de sua competência, assegurados os direitos à privacidade. 

Art. 10º - Ao receber da Ouvidoria as manifestações dos usuários, as áreas e unidades deverão 

proceder:  
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a) No caso de reclamações/críticas – explicar o fato, corrigi-lo ou não reconhecê-lo como 

verdadeiro; 

b) No caso de sugestões – analisá-las, avaliar a sua pertinência e adotá-las ou justificar a 

impossibilidade de sua adoção; 

c) No caso de consultas – responder às questões dos solicitantes; 

d) No caso de elogios – conhecer os aspectos positivos e admirados por parte do usuário,  na 

demonstração de reconhecimento ou satisfação com o trabalho ou serviço recebido. 

 

CAPÍTULO V – DO ATENDIMENTO 

Art. 11º - As formas de comunicação com a Instituição estão disponíveis no site www.estacio.br. 

Art. 12º - O usuário pode comunicar-se em primeira instância com a Central de Atendimento, através 

de telefone, por e-mail, pelo próprio site (Fale Conosco) ou pessoalmente nas Secretarias de Alunos, 

Coordenadores de Curso, Gerência Acadêmica ou Direção de Campi: 

I. Telefone – através da Central de Atendimento, no telefone (41) 3592-2700, às quartas e 

sextas feira das 16h às 18h; 

II. E-mail - através do site da Estácio (www.estacio.br), preenchendo o formulário e 

aguardando o retorno; 

III. Secretaria de Alunos, Coordenadores de Curso, Gerentes Acadêmicos ou Direção de Campi 

– visitando uma das unidades, cujos endereços e mapas estão disponíveis no Site da Estácio 

(www.estacio.br). 

Art. 13º - Após o recebimento das manifestações, a Central de Atendimento tem o prazo máximo de 

cinco dias úteis para apurar junto às áreas envolvidas e responder ao usuário. 

Art. 14º - Para os usuários que fizerem solicitações através da Central de Atendimento, do Fale 

Conosco, da Secretaria Virtual ou das unidades e não ficarem satisfeitos com a posição recebida, a 

Ouvidoria efetuará o atendimento, em segunda instância, através do link no site da Estácio 

(www.estacio.br). 

Art. 15º - O prazo da Ouvidoria para resolução das demandas é de 72h (setenta e duas horas). 

 

CAPÍTULO VI – DO FUNCIONAMENTO 

Art. 14º - A Ouvidoria utiliza como instrumento de interlocução, com a comunidade, o site da Estácio 

(www.estacio.br). 

Art.15º - Na página da Ouvidoria, o usuário terá acesso a um formulário eletrônico para 

preenchimento com os seus dados de identificação, assunto, identificação da região/Campus 

correspondente, curso e texto detalhando a sua mensagem. 

Art. 16º - Após o preenchimento das informações, o usuário deverá teclar o botão ENVIAR. 

http://www.estacio.br/
http://www.estacio.br/
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Parágrafo Único - O registro, encaminhamento, acompanhamento e resposta às manifestações dos 

usuários são efetuados através de sistema especificamente desenvolvido para esse fim. 

 

CAPÍTULO VII – DOS USUÁRIOS 

Art. 17º - A Ouvidoria pode ser utilizada por: 

a) Professores; 

b) Alunos; 

c) Funcionários técnico administrativos. 

Parágrafo Único – A Ouvidoria não receberá solicitações anônimas, garantindo, no entanto, o sigilo 

sobre o nome e os dados pessoais dos usuários. 

 

CAPÍTULO VIII – DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 18º - O presente regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho Superior, 

revogadas as disposições em contrário. 
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9 ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL 

 

Este subitem tratará das estruturas dos corpos docente e técnico administrativo e das ações 

voltadas para a sua capacitação e aperfeiçoamento. 

 

9.1 CORPO DOCENTE 

 

Desde sua criação a Faculdade Estácio de Curitiba vem privilegiando a atenção aos docentes 

por entender que apenas com um quadro de professores adequado e motivado pode e poderá cumprir 

com sucesso seus objetivos. Nesta linha mantém sucessivos acordos coletivos de trabalho com o 

sindicato da categoria. Com o advento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), em 1996, 

além de continuar a respeitar os acordos coletivos de trabalho dos professores, vem adequando seu 

quadro docente ao estabelecido na respectiva lei.  

 

9.1.1 Corpo Docente: Composição 

 

A Faculdade tem como política a contratação e reposição de professores com sólida formação 

acadêmica aliada a uma considerável experiência profissional e docente. 

A titulação formal tem sido usada como um dos indicadores de avaliação das Instituições de 

Ensino Superior Brasileiras, seguindo uma tendência internacional. Esse indicador fundamenta-se na 

idéia de que a titulação formal melhora a qualidade docente e, consequentemente, a qualidade do 

ensino ministrado pela instituição. Isso quer dizer docentes capazes de ministrar boas aulas e de 

produzir conhecimento científico e tecnológico de qualidade. Como essa evidência não tem sido 

contestada e, também, como não existem provas que contrariem esse pressuposto, tornou-se consenso 

a utilização desse indicador para medir a qualidade do ensino. 

Sendo assim, a Faculdade procura manter em seus quadros docentes, um percentual elevado 

de mestres e doutores. Entretanto, a instituição busca combinar este indicador com outros fatores, tais 

como: 

a) Pluralidade de origem institucional onde se formaram os docentes, com possibilidades reais de 

que as perspectivas teóricas e metodológicas oferecidas aos estudantes sejam diversificadas; 

b) Equilíbrio em termos de faixa etária, com participação de jovens que iniciam sua trajetória 

acadêmica ao longo dos últimos cinco anos e outros docentes bastante experientes; 

c) Equilíbrio saudável em termos da titulação das áreas específicas de cada curso ministrado na 

instituição e docentes com titulação em outras áreas, como Sociologia, História, Economia e 
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Psicologia. Este fato possibilita a ocorrência de uma abordagem interdisciplinar efetiva nos 

cursos. 

 

A instituição também acredita ser fundamental compor seu quadro docente com professores 

que estejam afinados com a estrutura institucional e com seus objetivos mais legítimos, que acabam 

por se constituir como identidade da Faculdade e seu Projeto Pedagógico Institucional. Ou seja, um 

grupo de docentes que não apenas se identifica com este projeto pedagógico como também contribui 

de forma vigorosa para seu aperfeiçoamento e gradual eficácia teórica e metodológica. 

A referência a essa aderência do perfil docente em face da concepção do Projeto Pedagógico 

Institucional é relevante na medida em que o projeto pedagógico é socialmente construído e um de 

seus atores principais é exatamente o grupo de professores que o realiza cotidianamente, a partir de 

suas próprias perspectivas sobre a educação. São as competências e habilidades do corpo docente que, 

afinal, tornam concreto o que é apenas intenção. Projetos pedagógicos e currículos deixam de ser 

abstrações apenas quando se materializam em forma de práticas e resultados alcançados. 

Em decorrência de sua missão, em relação ao corpo docente, a Faculdade pretende atender aos 

requisitos legais em relação à titulação dos professores, ou mesmo ultrapassá-los na medida da 

conveniência. Entretanto, esses docentes devem ser aproveitados, quase que exclusivamente, em sala 

de aula, com o trabalho voltado para a excelência do ensino e atendimento aos alunos, uma vez que a 

instituição não pretende realizar pesquisas. Parte deles deve também voltar-se para atividades de 

extensão, praticadas concomitantemente com o ensino, já que os projetos de extensão buscam 

estabelecer um diálogo dos cursos com a comunidade social em que os cursos estão inseridos. 

Hoje, a instituição conta com um quadro docente composto por 31 professores, conforme 

demonstra a tabela abaixo.  

 

NOME COMPLETO PÓS-GRADUAÇÃO 
REGIME 

TRABALHO 

ALEKSANDRA GOUVEIA SANTOS GOMES DA SILVA DOUTORADO INTEGRAL 

ANTONIO PINTO MUNHOZ DA ROCHA NETTO ESPECIALIZAÇÃO HORISTA 

CARLA BITTENCOURT MESTRADO HORISTA 

CARLOS ALBERTO MENDES ESPECIALIZAÇÃO HORISTA 

CELSO JOSE DE OLIVEIRA MESTRADO PARCIAL 

CERELI SELIG ESPECIALIZAÇÃO INTEGRAL 

CLARISSA BUENO WANDSCHEEER DOUTORADO PARCIAL 

CLECIO SIEGFRIED STEINTHALER MESTRADO PARCIAL 

CRISTIANE LEAMARI CASTRO MESTRADO INTEGRAL 

DANIELA MUSSKOPF MESTRADO HORISTA 

ELIONAI ROBINSON ESPECIALIZAÇÃO HORISTA 

EMANUEL LUIZ DOS SANTOS MESTRADO HORISTA 
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GABRIELA RUBIN TOAZZA MESTRADO HORISTA 

GISELE ECHTERHOFF MESTRADO HORISTA 

JOCELY APARECIDA BURDA MESTRADO INTEGRAL 

JOSÉ RAUL CUBAS JÚNIOR ESPECIALIZAÇÃO PARCIAL 

JULIANO ROBERTO SILVA CAETANO DE OLIVEIRA ESPECIALIZAÇÃO HORISTA 

LANFRANCO HELIO DOTTAVIANTONIO ESPECIALIZAÇÃO HORISTA 

LUIZ CARLOS GUIESELER JUNIOR MESTRADO PARCIAL 

LUIZ FERNANDO BALLIN ORTOLANI DOUTORADO PARCIAL 

MARCIO BONATTO GUIMARAES MESTRADO PARCIAL 

MARIO SERGIO ROSSI ESPECIALIZAÇÃO PARCIAL 

OSNI DE JESUS TABORDA RIBAS MESTRADO HORISTA 

PIERRE ANDREY RUTHES MESTRADO HORISTA 

REGIANE APARECIDA ATISANO MESTRADO PARCIAL 

RENATO MENDES CURTO JUNIOR ESPECIALIZAÇÃO INTEGRAL 

ROBERTA MACHADO BRANCO RAMOS MESTRADO HORISTA 

RODRIGO OTAVIO DE BORBA ESPECIALIZAÇÃO PARCIAL 

RONNIER FRATES ROHRICH MESTRADO PARCIAL 

SIGNIE LAUREANO FRANCA SANTOS MESTRADO PARCIAL 

VALERIA CRISTINA TOMAZ KINAL MESTRADO PARCIAL 

 

Tabela 22 – Professores, Titulação e Regime de Trabalho 

Fonte: Faculdade Estácio de Curitiba, 2015. 

 

Em relação à titulação e ao regime de trabalho os professores encontram-se assim 

apresentados: 

TITULAÇÃO 

ESPECIALISTAS  10 

MESTRES e DOUTORES 21 

REGIME DE TRABALHO 

TP 13 

TI 05 

Tabela 23 – Titulação e Regime de Trabalho dos Professores 

Fonte: Faculdade Estácio de Curitiba, 2015. 

 

Dessa forma tem-se que  66,66%  do quadro é composto por professores Mestres e Doutores 

no que se refere a titulação e, quanto ao regime de trabalho, 51,85% do corpo docente atua em regime 

de tempo integral ou parcial. 

 

9.1.2 Políticas de Qualificação 
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O Plano de Capacitação do Corpo Docente (PCCD) tem por objetivo promover a melhoria na 

qualidade das funções de ensino pesquisa e extensão dos docentes e gestores acadêmicos da 

Universidade. 

Estruturalmente, o PCCD está dividido em três grandes programas: 

1) Programa de Seleção Docente: destinado a regulamentar os procedimentos para 

preenchimento de vagas para uma determinada disciplina, em um determinado curso, em uma 

determinada unidade, abrangendo tanto o público interno ou quanto o externo. Deve ser 

operacionalizado pelo Coordenador de Curso a quem cabe escolher, entre as ações 

disponibilizadas, as mais adequadas ao processo. Entre as ações destacam-se: (a) verificação 

do banco de dados de professores, a fim de identificar a possibilidade do aproveitamento de 

docentes internos, que já trabalham para a instituição; (b) análise de currículo; (c) entrevista 

individual; (d) prova de aula; (e) concurso. Cumpre observar que os critérios de definição do 

perfil e seleção dos docentes deverão atender à filosofia institucional, às especificidades de 

cada curso e do local da unidade onde ele deverá ministrar aulas; 

2) Programa de Capacitação Docente: programa contínuo que visa atingir todos os docentes da 

Instituição. Tem por objetivo fortalecer a compreensão e a incorporação da filosofia 

institucional e da proposta pedagógica de cada curso, através das seguintes ações: 

a) Concessão de bolsas de estudos para a participação nos cursos de pós graduação lato sensu e 

stricto sensu oferecidos pela Faculdade, ou em outras Instituições; 

b) Concessão de bolsas de estudos a recém graduados, para os cursos de pós graduação 

oferecidos pela Faculdade, com preferência para os monitores, como incentivo ao ingresso na 

carreira de magistério; 

c) Oferta de programa de qualificação de docência superior, em forma semipresencial, de forma 

a garantir a qualidade do projeto pedagógico de cada curso e a unicidade dos cursos nas 

diversas unidades; 

d) Promoção de oficinas pedagógicas, mesas redondas, cursos temáticos, entre outras, na 

modalidade presencial, semipresencial ou a distância, para o aperfeiçoamento dos projetos 

pedagógicos dos cursos e da relação docente/discente; 

e) Incentivo à ampliação da carga horária objetivando consolidar o relacionamento do professor 

com a Faculdade; 

f) Incentivo à participação nos diversos programas de iniciação científica da Faculdade, na 

orientação de alunos; 

g) Incentivo à participação nos programas de pós graduação stricto sensu, de pesquisa e de 

extensão. O docente dedica parte de sua carga horária semanal a atividades de coordenação, 

planejamento, orientação e aconselhamento do corpo discente; 
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h) Concessão de auxílio para a participação em congressos, seminários, simpósios e eventos 

similares, em sua área de atuação ou em área afim; 

i) Realização de oficinas para a capacitação de docentes de disciplinas e cursos online, dentro do 

programa de educação a distância da Faculdade; 

j) Incentivo à produção intelectual institucionalizada mediante o estudo sistemático dos temas e 

problemas mais relevantes, tanto do ponto de vista científico e cultural, quanto regional e 

nacional; 

k) Divulgação/publicação de material acadêmico produzido pelos docentes; 

l) Realização de reuniões periódicas entre os coordenadores de cursos, professores e gestores de 

unidades para a discussão de questões pertinentes aos cursos e às unidades; 

m) Confecção e publicação de material pedagógico de auxílio à atividade de ensino. 

 

3) Programa de Avaliação Docente: tem como objetivo acompanhar, através de avaliação 

continuada, o desempenho docente, a fim de instruir as ações de seleção e capacitação. A 

avaliação é realizada pelos alunos e pelos gestores acadêmicos semestralmente. Os professores 

são avaliados em cada disciplina que eles ministram, levando em consideração o seu 

conhecimento da matéria, apresentação, didática e aspectos comportamentais. A pesquisa é 

feita pela internet. 

 

9.1.3 Plano de Carreira 

 

O Plano de Carreira Docente é o instrumento básico que disciplina as relações entre a 

Faculdade e seus professores.  

Adota como eixo condutor a valorização de seus recursos humanos essenciais, com vistas ao 

alcance dos objetivos de desenvolvimento e eficiência Institucional. 

Propicia a realização pessoal do docente, aliado à estratégia de fazer com que cada um se 

considere um agente de melhoria e transformação dos cursos. 

Tem por finalidade estabelecer princípios, diretrizes, normas e mecanismos operacionais com 

vistas a recrutar, profissionalizar, aperfeiçoar, promover e remunerar o docente adequadamente, 

propiciando o seu desenvolvimento com o programa de trabalho da Instituição. 

O Plano de Carreira Docente está adequado ao Projeto Pedagógico e às peculiaridades da 

Faculdade, assegurando viabilidade técnica e é condizente com as condições de disponibilidade 

financeira, necessárias à sua implantação. Constitui-se num instrumento gerencial valioso, que visa 

garantir o sucesso de um planejamento estratégico, do aperfeiçoamento e da execução da política de 

recursos humanos das Faculdades, conforme regulamento interno. 
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9.1.3.1 Graduação Tecnologia 

 

O Corpo Docente da Faculdade se distribui entre as seguintes classes de carreiras do 

magistério: 

a) Titular I - I 

b) Titular II - I 

c) Titular III - I 

d) Titular IV - I  

 

A título eventual e por tempo estritamente determinado, a Faculdade pode dispor do concurso 

de professores visitantes e de professores colaboradores, estes últimos destinados a suprir a falta 

temporária de docentes integrantes da carreira. 

Os professores são contratados pela mantenedora, segundo regime das leis trabalhistas, 

observados os critérios e normas do regimento, mediante seleção procedida pela coordenação de 

curso, observados os seguintes critérios: 

I. Além da idoneidade moral do candidato, serão considerados seus títulos acadêmicos, 

científicos, didáticos e profissionais, relacionados com a matéria a ser por ele lecionada; 

II. Constitui requisito básico o diploma de graduação correspondente a curso que inclua, em nível 

não inferior de complexidade, matéria idêntica ou a fim àquela a ser lecionada; 

III. Para admissão como professor Titular I - I, ou promoção a este nível, exige-se titulo de pós-

doutor ou livre docência; 

IV. Para admissão como professor Titular II - I, ou promoção a este nível, exige-se titulo de 

doutor; 

V. Para admissão como professor Titular III - I, ou promoção a este nível, exige-se titulo de 

mestre; 

VI. Para admissão como professor Titular IV - I, exige-se como titulação acadêmica mínima ter 

especialização com, no mínimo, 360 horas/aula. 
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9.1.3.2 Cronograma de expansão do corpo docente 

 

O quadro de expansão do Corpo Docente acompanhará às normas da legislação brasileira, as 

estabelecidas internamente e o cronograma de expansão de matrículas projetado para o período, 

pretendendo-se manter uma relação quantitativa professor-aluno, que tenha a qualidade, como 

princípio norteador. 

 

 

Titulação 

Número de 

Professores 

2016 

Número de 

Professores 

2017 

Número de 

Professores 

2018 

Número de 

Professores 

2019 

Número de 

Professores 

2020 

Especialista 09 12 11 10 10 

Mestres 15 24 25 25 26 

Doutores 3 4 5 7 9 

 

No que se refere a Regime de trabalho temos: 

Regime de trabalho 

Número de 

Professores 

2016 

Número de 

Professores 

2017 

Número de 

Professores 

2018 

Número de 

Professores 

2019 

Número de 

Professores 

2020 

Horista 13 24 24 24 24 

Parcial 10 11 11 12 13 

Integral 04 3 4 4 4 

 

 

9.2 CORPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

 

A Diretoria de Administração de Pessoas (DAP) desenvolve um projeto de valorização de seu 

quadro técnico administrativo promovendo programas de capacitação em serviço, para os diferentes 

níveis hierárquicos. Paralelamente, a DAP mantém o Projeto de Recrutamento Interno oferecendo aos 

funcionários oportunidades de ingressarem em processos seletivos para novos cargos. 

Atenta, ainda, a seu capital humano procura acompanhar a formação universitária de seus 

funcionários, realizada por uma grande parcela na própria Instituição, transferindo-os para setores 

afins, visando obter uma melhor satisfação profissional e, consequentemente, melhor produtividade e 

qualidade nos serviços desenvolvidos. Nesse sentido, criou a Norma Administrativa de Administração 

de Pessoas com o objetivo de: 

 

Estabelecer políticas e critérios, que possibilitem o reconhecimento e a valorização 

do desempenho funcional excepcional, a garantia de oportunidades de 

desenvolvimento e o estabelecimento e manutenção do equilíbrio da estrutura 

organizacional no que tange a cargos e salários, bem como a motivação do quadro 

de colaboradores da Instituição. 

 



FACULDADE ESTÁCIO DE CURITIBA 

 

 

143 Plano de Desenvolvimento Institucional 
2016 - 2020 

O documento define, ainda, que a concessão de progressões salariais está vinculada à previsão 

orçamentária, fundamentando a política salarial em duas diretrizes principais: equilíbrio interno e 

equilíbrio externo. Estabelece, ainda, que a movimentação de salário pode ocorrer de forma horizontal 

e vertical; definindo critérios para concessão de promoção e enquadramento salarial. 

Integra, também, a política da DAP o Programa de Avaliação dos Funcionários. Realizada 

semestralmente, a avaliação envolve toda a equipe, inclusive a avaliação do gestor pelos funcionários 

do setor. 

Para a Faculdade 

 

O plano de carreira é um instrumento de gestão que objetiva o desenvolvimento 

profissional dos colaboradores da Instituição. As diretrizes para a administração de 

funções e salários foram concebidas de maneira a valorizar o colaborador e dotar a 

Instituição de um dos instrumentos de gestão de pessoas.  

 

Com o objetivo de regular as relações de trabalho entre a Instituição e seus colaboradores, o 

plano estabelece:  

a) Critérios claros e transparentes para o preenchimento dinâmico de vagas; 

b) Oferecimento de oportunidades de progresso funcional; 

c) Estímulo ao desempenho e à produtividade; 

d) Promoção do desenvolvimento e da melhoria contínua dos colaboradores; 

e) Encorajamento os colaboradores na exploração de suas capacidades e potenciais; 

f) Maior integração do colaborador com a instituição, através do aumento de comprometimento 

com os objetivos institucionais; 

g) Definindo carreira compatível com as necessidades e objetivos da instituição. 

 

Considerando a natureza das atividades executadas na instituição, o Plano de Carreira define 

ainda quatro Divisões Ocupacionais e quatro classificações de cargos: 

1. Divisão Ocupacional de Funções de Nível Operacional (cargos operacionais): são as funções 

iniciais das carreiras técnica e administrativa. Seus ocupantes executam funções básicas de 

suporte nas áreas respectivas: 

a) Cargos Operacionais: são aqueles cujas atribuições envolvem todo o processo prático de 

execução das rotinas vinculadas ao funcionamento da unidade na qual operam. 

 

2. Divisão Ocupacional de Funções de Nível Médio (cargos administrativos): são funções com 

tarefas de natureza diversificada e abrangente, permitindo um maior aproveitamento do 

colaborador na instituição. Seus ocupantes utilizam conhecimentos técnicos sistematizados ou 

executam funções de suporte administrativo. 
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a) Cargos Administrativos: predominam as tarefas de cunho administrativo; estão presentes em 

todas as unidades da Instituição. 

 

3. Divisão Ocupacional de Funções de Nível Universitário (cargos de liderança e especialistas): 

exige de seus ocupantes formação de nível superior conforme as necessidades da instituição. 

Várias destas funções são de natureza diversificada, pois implicam em conhecimentos 

diversificados. 

a) Cargos de Liderança: têm como pressuposto a existência de subordinados e a responsabilidade 

por um projeto, setor, área ou unidade da instituição. Aplicam-se de forma diferenciada a 

todas as unidades. 

b) Cargos Especialistas: relacionam-se à execução de tarefas que exijam formação e/ou 

experiência específica e compõem a estrutura de determinados setores ou áreas das unidades 

administrativas e alguns setores específicos dos campi.   

 

4. Divisão Ocupacional de Funções Isoladas (cargos executivos): - São de natureza específica e 

com atribuições de acordo com as exigências da Universidade. 

a) Cargos Executivos: estão relacionados ao planejamento, direção e controle de atividades sob 

sua gestão, além da representatividade da instituição. 

 

As Divisões Ocupacionais teriam, assim, a seguinte distribuição na estrutura: 

 

 

Figura 25 – Estrutura da Divisão Ocupacional 

Fonte: Faculdade Estácio de Curitiba, 2015. 

 

O Plano de Carreira trata, ainda, dos níveis salariais, das condições de acesso e da divulgação 

do processo de mobilidade funcional. 

 

CARGOS DE LIDERANÇA 

CARGOS ADMINISTRATIVOS 

CARGOS ESPECIALISTAS 

CARGOS 

OPERACIONAIS 

CARGOS EXECUTIVOS 
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9.2.1 Corpo Técnico Administrativo: Composição 

 

A Faculdade Estácio de Curitiba de Curitiba conta com estrutura técnica administrativa 

dividida em quatro gerências ligadas à diretoria do campus. 

1) Gerência Administrativo Financeira a qual se subdivide em: 

a. Recursos Pedagógicos: responsável pela manutenção, compra e movimentação de materiais, 

juntamente com a administração dos laboratórios e bibliotecas; 

b. Secretaria Acadêmica: responsável pelo atendimento aos alunos, seus requerimentos e 

registros; 

c. Secretaria Financeira: responsável pelos recebimentos; 

d. Compras e Suprimentos: área que deverá realizar os processos de cotação e compra dos 

materiais necessários para o funcionamento da instituição; 

e. Apoio Administrativo: atua diretamente na manutenção predial, serviços gerais e recursos 

humanos. 

 

2) Gerência Acadêmica: a qual se subdivide nos seguintes departamentos: 

a. Coordenação de cursos; 

b. Coordenação de pós e cursos não regulados; 

c. PCP (Planejamento e Custo de Pessoal): área responsável pela administração do custo das 

horas de atividades docentes da instituição; 

d. Regulatório; 

e. Staff: auxiliares administrativos que possuem a responsabilidade de apoiar os docentes e 

coordenadores. 

 

3) Gerência Comercial: 

a. Sala de Matrículas: recepção de novos alunos, divulgação dos cursos e eventos; 

b. Espaço Estágio Emprego: equipe responsável pela administração de parcerias com empresas 

conveniadas, divulgação de oportunidades de estágio e emprego, orientações sobre carreira, 

entre outras. 

 

4) Gestão e Qualidade: área responsável por todos os programas de gestão, avaliação e auditoria 

da instituição. 

Abaixo o organograma atual:  
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Figura 26 – Organograma 

Fonte: Faculdade Estácio de Curitiba, 2015. 

 

9.2.2 Políticas de Qualificação 

 

A Faculdade de tecnologia propõe amplo programa de treinamento e qualificação a todos o 

funcionários, através de plataforma específica, disponibilizando a todos os seguintes cursos: 

Atendimento Nota 10: os treinamentos são essenciais para que se possa obter cada vez mais 

melhorias nos  processos de trabalho, portanto, a adesão dos colaboradores é fundamental. Há a 

flexibilidade com relação aos prazos e a participação, pois são cursos online que podem ser acessados 

em qualquer ambiente.  

No 1º módulo são abordados os seguintes temas:  

• Conhecendo a Estácio; 

• Diretrizes de Apresentação Pessoal; 

• Formas de Ingresso e Produtos; 

• Inscrição e Matrícula de Pós Graduação; 

• Inscrição e Matrícula ProUNI; 

• Inscrição no Vestibular e ENEM. 
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No 2º módulo são abordados os seguintes temas:  

• Lançamento Bolsa Estudos; 

• Matrícula de vestibular e ENEM; 

• Negociação de Débitos; 

• Carnê e Tabela de Preços; 

• Qualidade no Atendimento; 

• Requerimentos. 

 

No 3º módulo são abordados os seguintes temas:  

• Administração do Tempo; 

• Técnicas de Vendas; 

• Técnicas de Telemarketing; 

• Inscrição e Matrícula de TE, MSV e Reabertura; 

• Transferência Interna de Campus/Cursos/Turno; 

• Quebra de pré requisito. 

 

Portfólio de Treinamentos: O programa tem o objetivo de estimular o autodesenvolvimento, 

fortalecer competências técnicas e comportamentais dos colaboradores e prepará-los para novos 

desafios e alcance de metas. A instituição oferece cursos de metodologias online e/ou presencial para 

capacitar seus colaboradores. Essa é uma oportunidade de desenvolver a carreira, ampliar 

conhecimentos e criar o próprio portfólio.  

 

Figura 27 – Portfólio de Cursos na Internet 

Fonte: http://intranet.estacio.rj.br/index.php/portfolio-treinamentos, 2015. 

 

 

 

http://intranet.estacio.rj.br/index.php/portfolio-treinamentos
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9.2.3 Plano de Cargos e Salários 

 

a) Objetivo: 

Estabelecer políticas e critérios, que possibilitem o reconhecimento e a valorização do 

desempenho funcional, a possibilidade de oportunidades de desenvolvimento e o estabelecimento e 

manutenção do equilíbrio da estrutura organizacional no que tange a cargos e salários, bem como a 

motivação do quadro de colaboradores da Empresa.  

 

b) Diretrizes: 

A possibilidade de concessão de progressões salariais está vinculada à previsão orçamentária, 

cuja forma de gestão para esse fim é estabelecida pela Direção Executiva da Empresa. Todos os 

aumentos individuais devem estar relacionados à performance individual, ao potencial dos 

colaboradores e aos interesses da organização nos diversos segmentos de negócios.  

Os casos omissos e de caráter excepcional necessitarão de análise prévia da Diretoria de Gente e 

Gestão e de aprovação da Direção Executiva da Empresa. 

 

c) Abrangência: 

Este procedimento envolve todos os colaboradores administrativos da empresa. 

 

d) Conceitos: 

Política Salarial: a política salarial adotada pela empresa está fundamentada em duas diretrizes 

principais que visam a assegurar um tratamento salarial adequado: a) equilíbrio interno: relação 

coerente entre os cargos, considerando o conteúdo e o seu valor na estrutura da empresa; b) equilíbrio 

externo: relação entre os salários pagos pela empresa e os salários pagos por segmento de mercado 

específico, comparados por meio de pesquisas salariais. 

Plano de Classificação de Cargos e Salários: é o documento que estabelece a estrutura de 

cargos e salários, definindo atribuições, deveres e responsabilidades de cada cargo, assim como os 

níveis salariais a serem praticados. 

Cargo: é caracterizado pelo agrupamento das tarefas de conteúdo profissional equivalente, 

exercidas por um colaborador ou conjunto de colaboradores, reunidos sob um mesmo título e que 

recebem o mesmo tratamento para fins de remuneração. Cargo é um conceito global e impessoal, 

sinônimo de ocupação, utilizado na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO). 

Conteúdo Profissional do Cargo: é caracterizado pelas tarefas atribuídas ao cargo, bem como 

pela dimensão de seus deveres e responsabilidades e pré requisitos estabelecidos. O conteúdo 

profissional é obtido a partir do processo de identificação, análise e descrição de cargo. 
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Classificação de Cargos: é a estruturação dos cargos em classes, considerando a equivalência 

dos requisitos, condições de trabalho e responsabilidades, de acordo com as categorias de cargos 

estabelecidas, levando-se em conta a natureza dos cargos existentes. 

a) Estrutura de Cargos Operacionais: abrange os cargos cujos ocupantes executam tarefas 

típicas de um ofício e/ou que envolvam operação de máquinas e equipamentos, 

manutenção e conservação.  

b) Estrutura de Cargos Técnicos/Administrativos: abrange os cargos cujos ocupantes 

executam tarefas com as seguintes características: 

• Atividades diversificadas e não sistematizadas, desenvolvidas com aplicação de técnicas e 

métodos próprios, exigindo formação compatível com suas responsabilidades na empresa; 

• Atividades voltadas para o desenvolvimento ou aplicação de conhecimentos tecnológicos ou 

metodológicos, exigindo formação técnica ou equivalente; 

• Tarefas burocráticas de natureza simples, repetitivas ou rotineiras. 

 

Estrutura de Cargos de Coordenação/Supervisão: abrange os cargos cujos ocupantes 

respondem pela operação e controle das atividades, organização interna e equipes de trabalho e 

resultados. Executam tarefas que envolvam o estabelecimento de políticas, diretrizes, planejamento, 

supervisão/coordenação e orientação de atividades técnicas ou administrativas.  

a) Tabela de Cargos e Salários: é a progressão racional de salários em classes e níveis 

predeterminados, organizada para definir os salários conforme o valor relativo a cada 

cargo. 

b) Classe Salarial: é um agrupamento de cargos, cujo conteúdo profissional equivalente 

justifica tratamento salarial semelhante. 

• Faixa Salarial: é a variação salarial possível para uma determinada classe de 

cargos. A amplitude da faixa salarial corresponde à variação entre o maior e o 

menor salário da faixa. 

• Níveis Salariais: são os valores de uma faixa salarial. 

 

Aumentos Salariais: 

a) Coletivos: são os aumentos concedidos a todos os colaboradores em uma mesma data, 

decorrentes de Acordo/Convenção/Dissídio Coletivo, Antecipações Salariais, Leis 

Governamentais ou por liberalidade da empresa. 

b) Individuais: são os aumentos concedidos individualmente aos colaboradores por promoção de 

cargo e progressão salarial e/ou por mérito alterando o nível. 
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Reclassificação de Cargos: é a revisão do conteúdo profissional de um cargo, provocado pelo 

aumento ou diminuição de suas tarefas e responsabilidades, que impliquem na sua 

reavaliação/reclassificação. 

Criação de Cargos: é a inclusão de um novo cargo na estrutura de cargos e salários da 

empresa, em função da implantação/criação de novas atividades, tecnologias e tarefas, apontadas por 

uma determinada área, tomando como base a elaboração de análises técnicas. 

Extinção de Cargos: é a exclusão de um determinado cargo da estrutura de cargos e salários da 

empresa, em função da extinção da atividade ou nova alocação da mesma.  

Promoção: é a atribuição de responsabilidades e deveres ao colaborador para ocupação de um 

cargo classificado em classe salarial superior daquele em que estava alocado. 

Transferência: existem duas formas: a) o deslocamento do colaborador, para outra área da 

empresa, sem alteração de cargo; b) o deslocamento do colaborador, para outra área da empresa, com 

alteração do cargo, mas pertencente na mesma classe salarial. 

Alteração de Título de Cargo: é a passagem do colaborador de um cargo para outro dentro da 

mesma classe salarial, sem concessão de aumento salarial. 

Progressão por Mérito Profissional: é a evolução do colaborador dentro da faixa salarial de seu 

cargo, em qualquer tempo, decorrente de destacada atuação e/ou maturidade profissional, desde que 

apresente resultado e desempenho conforme os critérios da avaliação e exista disponibilidade 

orçamentária. 

Movimentação do Salário: é a evolução do colaborador na tabela de salários, podendo ocorrer 

em dois sentidos: horizontal e vertical. 

a) Movimentação Horizontal: é a evolução do colaborador na mesma faixa salarial de seu cargo 

decorrente de destacada atuação e/ou maturidade profissional. 

b) Movimentação Vertical: é a evolução do colaborador, decorrente de promoção para cargo 

classificado em classe salarial superior àquele em que estiver alocado. 

 

e) Critérios: 

a. A Gerência de Remuneração e Benefícios compete assessorar as áreas quanto à análise, 

avaliação e classificação na estruturação de cargos e salários. 

b. As vagas oriundas de substituição e/ou aumento de quadro não preenchidas e/ou utilizadas no 

prazo de 6 (seis) meses serão canceladas e estão sob gestão das áreas de Gente e Gestão. 

c. As vagas oriundas de substituição e/ou aumento de quadro que estejam disponíveis na 

empresa, deverão ser, preferencialmente, reservadas para aproveitamento interno, até que se 

esgote todas as possibilidades. 
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d. As solicitações de redução de carga horária devem ser formalizadas por escrito pelo 

colaborador interessado, declarando os motivos, bem como ciência da consequente redução 

salarial decorrente da redução da carga horária solicitada. 

e. A grade salarial é composta de 23 (vinte e três) classes e 19% de amplitude entre elas. Abaixo 

demonstra-se a estrutura das faixas salariais: 

• amplitude de 50% entre o menor e o maior salário da faixa; 

• nove degraus com variação percentual de aproximadamente 5% de um para o outro; 

• ponto médio das Faixas Salariais no valor praticado hoje, na Tabela de Cargos e 

Salários. 

f) Duas classes possuem amplitudes diferentes são elas:  

• Classe I – amplitude total de aproximadamente 60% e variação percentual até o ponto 

médio de aproximadamente 7%; 

• Classe II – amplitude total de aproximadamente 55% e variação percentual até o ponto 

médio de aproximadamente 6%. 

 

f) Responsabilidades e Procedimentos: 

 

a. Critérios de Concessão de Promoção 

• Existência de vaga e/ou orçamento; 

• Desempenho excepcional na função atual; 

• Competência funcional (conhecimento/ habilidade/ atitude) para assumir as atribuições e 

responsabilidades do novo cargo; 

• Evolução salarial escalonada, ocorrendo em duas etapas, sempre que o percentual de 

progressão for superior a 60%, sendo a primeira na vigência da solicitação e a segunda 60 dias 

após a vigência; 

• Aplicável apenas após 6 meses da admissão e da data de vigência da última progressão 

aprovada; 

• Solicitação somente pelo gestor responsável, com aprovação da respectiva Diretoria da Área; 

• As exceções serão tratadas somente após aprovação formal pela Diretoria de Gente e Gestão. 

 

b. Critérios para concessão de Enquadramento Salarial 

• Aplicável apenas nos casos de correção/ adequação ao cargo já ocupado; 

• Solicitação somente pelo gestor responsável, com aprovação da respectiva Direção; 

• Concedido também espontaneamente pela Diretoria de Gente e Gestão, quando identificada 

incorreção ou necessidade de adequação; 
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• Concessão somente após aprovação formal pela Diretoria de Gente e Gestão. 

 

c. Classificação ou Reclassificação 

Quando houver aumento ou diminuição de tarefas e/ou responsabilidades em determinados 

cargos, a área deverá informar a Diretoria de Gente e Gestão e esta solicitar à Gerência de 

Remuneração e Benefício, ao qual cabe avaliar as alterações ocorridas, em conjunto com as 

áreas envolvidas, providenciando sua reavaliação e encaminhando proposta para aprovação da 

Direção Executiva da Empresa. 

 

d. Considerações Finais 

• As alterações de cargos e salários relacionadas nessa norma devem ser solicitadas a Gerência 

de Relações Trabalhistas e Sindicais; 

• As solicitações aprovadas até a data limite, conforme calendário para fechamento da folha de 

cada mês, retroagem ao início do mês. Após essa data, as alterações são efetivadas no mês 

subsequente; 

• A progressão por mérito profissional somente ocorrerá quando o funcionário tiver 

desempenho destacado e exista previsão orçamentária; 

• O Plano de Cargos e Salários de Apoio Administrativo da Universidade Estácio de Sá entrará 

em vigor na data da Homologação na Delegacia Regional do Trabalho; 

• Os cargos de direção (Executivos) não estão contemplados nesta Norma Administrativa; 

• As exceções e casos omissos serão analisados pela Gerência de Remuneração e Benefícios, 

para encaminhamento de proposta para aprovação da Diretoria de Gente e Gestão; 

• A Gerência de Remuneração e Benefícios é responsável pela atualização desta norma e sua 

divulgação. 
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10 ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

 

A Faculdade objetiva para o próximo quinquênio a continuidade de seu desenvolvimento 

como Instituição devotada ao ensino superior, com cursos de graduação tecnológica, bacharelado e 

pós graduação e extensão, visando à acumulação de conhecimentos nos campos das ciências e das 

humanidades, à promoção do pensamento crítico e ao cultivo da cultura e das tecnologias, propiciando 

aos seus alunos o crescimento intelectual e a formação integral. 

Sob esse enfoque, os idealizadores da faculdade conceberam como princípio o conceito de 

uma Instituição moderna e atuante, capaz de associar ao seu projeto pedagógico as visões 

indispensáveis para alicerçar um projeto institucional de qualidade e compromisso. 

Sobretudo, a Instituição persiste na aplicação de condições de funcionamento capazes de 

permitir constante avaliação de seu projeto institucional, não só a partir do acompanhamento e análise 

de desempenho dos profissionais formados, mas também pela análise constante das condições de 

atualização e de eficiência de seus próprios processos gerenciais, dos padrões de custo, do perfil dos 

docentes e técnico-administrativos e de utilização dos seus recursos infraestruturais. 

A oferta de novos cursos superiores de graduação e ajustamento dos cursos atualmente 

oferecidos, com a implantação de ênfases a bacharelados, tecnólogos e pós graduação, estritamente 

consoantes com os anseios das novas gerações de estudantes universitários e das necessidades 

imediatas da comunidade local e regional, será sempre uma das metas prioritárias. 

Articulando-se o ensino de graduação à extensão, promover-se-á constante busca de condições 

de adaptabilidade e flexibilidade da oferta de ensino de graduação e de alternativas de estudos 

continuados e avançados. 

 

10.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E INSTÂNCIAS DE DECISÃO 

 

10.1.1 Organização acadêmica e administrativa 

 

A Faculdade, para efeito de sua administração, compreende órgãos deliberativos e normativos, 

órgãos executivos e órgãos administrativos. 

São órgãos deliberativos e normativos da Administração da Faculdade: 

I – Conselho Superior de Administração (CSA); 

II – Colegiados de Curso. 

 

São órgãos executivos da Faculdade: 

I – Diretoria de Campus; 
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II – Gerência Administrativa; 

III – Gerência Acadêmica; 

IV – Gerência Comercial; 

V – Gestão e Qualidade. 

 

São órgãos de apoio da Faculdade: 

I – Administrativo/Financeiro; 

II – Secretaria; 

III – Biblioteca; 

IV – Recursos Pedagógicos; 

V – Tecnologia da Informação (TI); 

VI – Recursos Humanos; 

VII – Coordenação de Curso; 

VIII – Coordenação de Pós Graduação e Extensão; 

IX – Coordenação de EAD; 

X – Estágio e Empregos; 

XI – Sala de Matriculas; 

XII – CPA; 

XIII – Ouvidoria. 

 

10.1.2 Órgãos Executivos: atribuições e competências 

 

a) Atribuições e Competências da Diretoria de Campus:  

A Diretoria de Campus é exercida pelo Diretor de Campus. A Diretoria de Campus é órgão 

executivo da administração superior responsável pelo planejamento, supervisão, execução, 

fiscalização e avaliação das atividades acadêmicas da Faculdade. O Diretor de Campus delega 

competências nos períodos temporários de suas ausências ou impedimentos. 

São atribuições do Diretor de Campus: 

I. representar a Faculdade junto às pessoas ou instituições públicas ou privadas, nas matérias 

relacionadas ao segmento acadêmico; 

II. elaborar, em articulação com a Gerência Acadêmica, o plano semestral e anual de 

atividades acadêmicas da Faculdade e submetê-lo à aprovação do Conselho Superior de 

Administração; 

III. prestar informações da sua área ao Conselho Superior de Administração, necessária para 

elaboração da proposta orçamentária; 
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IV. elaborar, em harmonia com a Gerência Acadêmica, o relatório semestral e anual das 

atividades acadêmicas da Faculdade e submetê-lo à apreciação do Conselho Superior de 

Administração e Entidade Mantenedora; 

V. supervisionar, coordenar, fiscalizar e promover a avaliação das atividades de ensino, 

pesquisa e extensão, bem como o regime escolar adotado e cumprimento dos programas, 

calendário escolar e horário; 

VI. zelar pela manutenção da ordem e disciplina no âmbito de suas atribuições, respondendo 

por abuso ou omissão; 

VII. conferir grau, assinar títulos e certificados acadêmicos; 

VIII. cumprir e fazer cumprir as disposições deste Regimento, as decisões do Conselho Superior 

de Administração e legislação em vigor; 

IX. exercer outras atribuições inerentes ao seu cargo, previstas em Lei, neste Regimento e em 

razão de normas complementares aprovadas; 

X. delegar competências no âmbito de suas atribuições;  

XI. resolver casos omissos neste Regimento, no âmbito de suas atribuições ad referendum do 

Conselho Superior de Administração. 

 

Os atos da Diretoria de Campus são formalizados através de Portarias e demais instrumentos 

legais pertinentes. 

 

b) Atribuições e Competências da Gerência Administrativa: 

A Gerência Administrativa é o órgão de coordenação, execução e supervisão das atividades 

Administrativas e Financeiras. 

A Gerência Administrativa tem como função elaborar e executar o planejamento 

administrativo e a organização, execução e controle dos recursos materiais e financeiros, bem como o 

registro e o controle administrativo dos recursos humanos, o acompanhamento da execução 

orçamentária, financeira e contábil, o provimento de bens e serviços e demais funções técnico-

administrativas e de apoio, necessárias ao gerenciamento unificado da faculdade e demais atribuições 

designadas pela Mantenedora. 

O Gerente Administrativo desenvolve suas atividades e os seus atos são formalizados por 

meio de portarias, editais e demais instrumentos legais pertinentes. 

Das decisões da Gerência Administrativa cabe recurso ao Diretor de Campus. 
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c) Atribuições e Competências da Gerência Acadêmica: 

A Gerência Acadêmica é o órgão de coordenação, execução e supervisão das atividades 

acadêmicas. 

São atribuições e competências da Gerência Acadêmica: gerenciar, administrar e desenvolver 

atividades estratégicas acadêmicas, seguindo as diretrizes da área de ensino e envolvendo legislação 

educacional, com o objetivo de assegurar um ensino de qualidade, cumprindo às exigências 

regulatórias e zelando pela formação global e profissional do educando.  

A gerência acadêmica desenvolve suas atividades e os seus atos são formalizados por meio de 

portarias, editais e demais instrumentos legais pertinentes. 

Das decisões da Gerência Acadêmica cabe recurso ao Diretor de Campus. 

 

d) Atribuições e Competências da Gerência Comercial: 

As atividades do departamento de marketing estão voltadas para a captação de novos alunos, 

bem como ações de marketing de relacionamento com os estudantes da Instituição. O processo de 

captação de novos alunos envolve desde as campanhas de divulgação (TV, jornal, folhetos, mala direta 

e outros) até ações especiais e internas (endomarketing). O departamento é responsável pelo 

planejamento, controle, execução e avaliação da campanha de captação. Além disso, o marketing 

gerencia: o site da instituição, a central de telemarketing e o núcleo de relacionamento empresarial. 

 

e) Atribuições e Competências da Gestão e Qualidade: 

Disseminar e garantir a execução das políticas, diretrizes e métodos de gestão e qualidade no 

âmbito do núcleo/unidade, visando assegurar o cumprimento das metas. Garantir a adequação dos 

processos críticos apontados pelo PESA (Pesquisa Estácio de Satisfação do Aluno)/Avaliação Interna 

que afetam a satisfação dos alunos, através da definição de focos de atuação e auditando a 

implementação das ações, visando melhoria da satisfação percebida pelos alunos. Interagir com a CPA 

(Comissão Interna de Avaliação) através da definição de focos de atuação e sinergia das ações do 

PESA/Avaliação Interna, visando melhoria de processos críticos para a satisfação e da satisfação 

percebida pelos alunos. Apoiar a implantação de processos padronizados, através do treinamento e 

auditoria dos processos implantados, visando estabilização dos processos. 

 

f) Atribuições e Competências da Coordenadoria de Curso: 

A Coordenadoria de curso, exercida por um Coordenador de Curso, designado pelo Gerente 

Acadêmico, é órgão da administração básica, responsável pelo planejamento, supervisão, 

coordenação, execução, fiscalização e avaliação das atividades de ensino, pesquisa e extensão do 

referido curso. 
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Cada curso tem seu coordenador, que poderá acumular a mesma função para habilitações de 

um mesmo curso ou cursos afins, atendidos os padrões do MEC. 

O Coordenador de Curso é substituído em suas faltas e impedimentos temporários por um 

docente, designado pelo Diretor de Campus ou Gerência Acadêmica. 

São atribuições do Coordenador de Curso: 

I. Supervisionar, acompanhar, avaliar e controlar todas as funções do curso, mantendo a 

integração dos professores e programas de ensino, pesquisa e extensão e reportando-se ao 

Gerente Acadêmico; 

II. Zelar pela qualidade das funções executadas pelo curso, pelo processo de avaliação 

permanente e responder pelas avaliações externas, para efeito de reconhecimento ou 

renovação de reconhecimento; 

III. Encaminhar ao Gerente Acadêmico propostas de atualização e aquisição de material 

bibliográfico e de apoio didático pedagógico; 

IV. Propor ao Colegiado de curso medidas para o aprimoramento das atividades de ensino, 

pesquisa e extensão; 

V. Elaborar o relatório semestral ou anual sobre as atividades do curso; 

VI. Dar parecer sobre processos de matrícula, transferências, aproveitamento de estudos, 

regime excepcionais e afins e sobre representações e expedientes que lhe forem 

encaminhados; 

VII. Recrutar e selecionar novos professores para as disciplinas e atividades do curso, 

emitindo parecer sobre a qualificação e idoneidade dos mesmos e fazer a indicação 

Gerência Acadêmica; 

VIII. Propor a substituição ou dar parecer sobre a substituição de professores; 

IX. Zelar pela conservação e guarda do material ou equipamento postos à disposição do 

curso; 

X. Convocar, representar e presidir o Colegiado de Curso; 

XI. Manter o Colegiado de Curso informado sobre as condições de oferta do curso e seu 

funcionamento; 

XII. Encaminhar ao Colegiado de Curso matéria e expediente que devam ser apreciados por 

ele; 

XIII. Acompanhar, avaliar e controlar a produtividade dos professores, bem como o 

cumprimento das cargas horárias das disciplinas ministradas, adotando providências para 

reposição de aulas, ouvida a Diretoria de Campus; 

XIV. Delegar competência; 
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XV. Adotar, em casos de urgência, providências indispensáveis no âmbito do Colegiado de 

Curso, ad referendum; 

XVI. Manter as Gerência Acadêmica e Diretoria de Campus informadas sobre suas atividades e 

funcionamento do curso, fornecendo subsídios para o processo geral de tomada de 

decisões, planejamento, organização, supervisão, fiscalização e avaliação das atividades 

institucionais da faculdade; 

XVII. Planejar, organizar, supervisionar, executar, fiscalizar e avaliar eventos, ações 

curriculares e extracurriculares, excursões, visitas, feiras, semanas culturais, seminários, 

palestras e similares, destinados à diversificação metodológica do curso e aprimoramento 

das atividades de ensino, pesquisa e extensão; 

XVIII. Representar a Coordenadoria de Curso junto aos dirigentes e órgãos da faculdade ou a 

pessoas e órgãos externos, no âmbito de suas atribuições; 

XIX. Distribuir encargos de ensino, pesquisa e extensão a professores do seu curso, respeitando 

a aderência de sua formação com a área abrangida pelos referidos encargos; 

XX. Exercer outras atribuições, no âmbito de competência da coordenadoria de curso, 

previstas neste Regimento, no seu Regulamento ou na legislação em vigor; e 

XXI. Cumprir e fazer cumprir o presente Regimento, os atos emanados dos colegiados 

internos, bem como a legislação em vigor. 

 

Figura 28 – Organograma 

Fonte: Faculdade Estácio de Curitiba, 2015. 



FACULDADE ESTÁCIO DE CURITIBA 

 

 

159 Plano de Desenvolvimento Institucional 
2016 - 2020 

10.2 ÓRGÃOS COLEGIADOS: ATRIBUIÇÕES, COMPETÊNCIAS E COMPOSIÇÃO 

 

As competências e as composições dos órgãos colegiados mantidos pela Instituição estão 

previstas no Regimento Interno, da seguinte forma:  

 

10.2.1 Normas dos órgãos colegiados: 

 

I. Os colegiados funcionam com a presença de, pelo menos, cinquenta por cento, mais um dos 

seus membros e decidem pela maioria simples dos presentes, salvo quando houver exigência 

de quorum especial; 

II. O presidente do colegiado tem, além do seu voto como membro, o voto de desempate, quando 

este ocorrer; 

III. Nenhum membro do colegiado pode votar em assunto de seu interesse pessoal, devendo 

abster-se ou ausentar-se em tais casos; 

IV. As deliberações dos colegiados são atos imperativos internos e quando normativas, são 

representadas por Resoluções; 

V. As sessões dos colegiados são convocadas por seu presidente ou a requerimento de, pelo 

menos, dois terços de seus membros, com quarenta e oito horas de antecedência ou em regime 

de urgência, mediante justificativa; 

VI. As decisões dos colegiados devem ser homologadas pelo Gerente Acadêmico e Diretor de 

Campus, ou vetadas pelos mesmos, no âmbito de suas atribuições, quando importarem em 

alteração orçamentária ou contrariarem os princípios adotados pela Faculdade Estácio de 

Curitiba, até, no máximo, dez dias após a sessão realizada;  

VII. De cada sessão realizada é lavrada ata por secretário ad hoc ou Secretário Geral, no caso do 

Conselho Superior de Administração. 

 

10.2.2 Do Conselho Superior de Administração: 

 

O Conselho Superior de Administração (CSA), é o órgão máximo da Faculdade. O CSA, 

órgão consultivo, normativo e deliberativo em matéria de administração, ensino, pesquisa e extensão 

da faculdade, é composto majoritariamente por docentes e é constituído pelos seguintes membros: 

I. Diretor de Campus, na qualidade de Presidente; 

II. Gerente Administrativo; 

III. Gerente Acadêmico 

IV. Coordenadores de Curso; 
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V. Dois representantes do Corpo Docente; 

VI. Dois representantes do Corpo Discente; 

VII. Um representante da Mantenedora; 

VIII. Um representante da Comunidade. 

 

Os representantes do corpo docente são escolhidos por seus pares. O representante da Entidade 

Mantenedora é por ela indicado. O representante discente, indicado pelo órgão de representação 

estudantil. Os representantes junto ao Conselho Superior de Administração têm mandato de um ano, 

podendo ser prorrogado e são designados pelo Diretor de Campus. O representante do corpo discente 

tem mandato de um ano, sem direito à recondução. 

O Conselho Superior de Administração reúne-se ordinariamente uma vez por semestre e, 

extraordinariamente, quando convocado pelo Diretor de Campus, que o faz por iniciativa própria ou a 

requerimento de dois terços de seus integrantes. 

 

10.2.3 Compete ao Conselho Superior de Administração: 

I. Exercer a jurisdição superior e determinar as políticas e diretrizes da faculdade, de 

conformidade com os objetivos e normas emanados dos órgãos do Sistema Federal de Ensino, 

da Entidade Mantenedora e definidas neste Regimento; 

II. Propor e/ou aprovar as alterações do Regimento da Faculdade, para posterior apreciação dos 

órgãos competentes do Sistema Federal de Ensino; 

III. Regulamentar matérias de natureza acadêmica, inclusive alterações curriculares, sistema de 

avaliação discente, normas do processo seletivo, calendário escolar, edital em geral e questões 

de ordem acadêmica ou administrativa; 

IV. Referendar o plano e o orçamento anual, como os convênios contratos e acordos a serem 

firmados com entidades nacionais e estrangeiras públicas ou privadas de interesse da 

faculdade a serem propostos à Entidade Mantenedora, bem como aprovar medidas que visem 

a preservação da hierarquia, da ordem e da disciplina na organização; 

V. Aprovar projetos e programas de ensino de graduação e de pós graduação, de pesquisa de 

extensão, inclusive os projetos de cursos sequenciais por campo de saber, de educação 

profissional, de recuperação, de dependências, adaptações e outros, obedecidos este 

Regimento e a legislação vigente; 

VI. Promover a avaliação institucional da faculdade, em conformidade com a legislação 

pertinente; 

VII. Propor medidas para o aperfeiçoamento das atividades da Faculdade; 
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VIII. Tomar conhecimento de representações, de natureza didática ou disciplinar, deliberando como 

instância recursal de decisões neste sentido; 

IX. Opinar sobre concessões de prêmios e dignidades escolares e propor a concessão de títulos de 

professor honorário e de professor emérito; 

X. Aprovar o Regulamento de todos os órgãos que compõem ou venham a compor a estrutura 

organizacional da faculdade, bem como o seu Regulamento; 

XI. Resolver em grau de recurso todas as decisões emanadas dos demais órgãos deliberativos e 

executivos; 

XII. Apreciar decisões do Diretor de Campus, tomadas ad referendum, bem como as decisões dos 

mesmos sobre casos omissos ou duvidosos neste Regimento, além daqueles que mereçam 

interpretação, obedecida à legislação vigente;  

XIII. Exercer as demais atribuições que lhes sejam conferidas por lei e neste Regimento. 

 

10.3 COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

 

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior instituído pela Lei n° 10.861, de 

14/04/2004, destacou a avaliação institucional como um processo permanente, planejado, conduzido e 

realizado de modo a transformar resultados em subsídios capazes de promover mudanças. A 

universidade privada brasileira, no novo modelo de avaliação institucional, assume um compromisso 

expressivo com a sociedade, tendo em vista, a expansão de alunos formados por essa modalidade de 

instituição, diante do “surpreendente crescimento do setor privado e uma inesperada interiorização da 

universidade estatal, voltada, na sua luta pela sobrevivência para a defesa de seus próprios interesses” 

(BUARQUE, 2003). Cabe às instituições privadas cuidar da qualidade de seus serviços, a fim de fazer 

jus à responsabilidade social que lhe cabe. 

O novo sistema ressalta a necessidade de promover a melhoria da qualidade da educação 

superior, “a importância da avaliação institucional nos seus aspectos internos e externos; o caráter 

público dos procedimentos, dados e resultados dos processos avaliativos; o respeito à identidade 

institucional e a participação dos membros da comunidade interna e externa”, conforme Art. 2º da Lei 

n° 10.861, de 14/04/2004. 

Evidencia-se, nesse sentido, a importância da avaliação institucional para as comunidades 

universitárias, pois “[...] a educação deixou de ser uma questão limitada aos âmbitos internos da escola 

e das famílias e ganhou os espaços públicos, em que se discutem os problemas centrais da vida. Não é 

mais simplesmente problema dos educadores, pais e alguns poucos decisores políticos e técnicos” 

(Ibid, p. 61). 
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Dessa forma, atendendo à nova legislação, em consonância com a urgência de ampliar para a 

comunidade acadêmica as preocupações geradas pelas novas demandas e reconhecendo que “a 

educação interfere decisivamente nos destinos da sociedade e das empresas metanacionais” (ibid) a 

Comissão Própria de Avaliação – CPA tem como objetivo  coordenar e articular o processo avaliativo 

da faculdade, atendendo aos dispositivos legais e às exigências atuais do processo de avaliação.  

Em conformidade com o SINAES, selecionou-se uma metodologia que melhor se adequasse à 

complexidade da Instituição e subsidiasse a elaboração do seu Projeto de Autoavaliação Institucional. 

Especificamente, a CPA se estruturou para que este projeto estivesse alicerçado em responsabilidade, 

participação, comprometimento, compartilhamento democrático de idéias e projetos, integração, 

autonomia e permanente busca de aperfeiçoamento através da análise crítica de seus projetos e 

serviços.  

Em nossa IES, a autoavaliação tem sido atividade permanente e abrange as 10 dimensões 

preconizadas pelo SINAES, seus resultados são analisados e subsidiam o processo de 

(re)planejamento da IES, visando atender às demandas evidenciadas, que direcionam investimentos na 

melhoria contínua dos indicadores de qualidade. Para tanto, tem encaminhado as demandas sobre 

melhorias institucionais aos responsáveis pela gestão acadêmico administrativa, visando ao 

planejamento de ações, assim como atualizando sua estrutura conforme o crescimento da instituição e 

a complexidade das avaliações. 

 

10.4 ÓRGÃOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES ACADÊMICAS 

 

Os órgãos de apoio às atividades acadêmicas da faculdade têm como objetivos: 

a) Suportar a atividade fim da instituição segundo princípios de eficiência, agilidade e 

fidedignidade; 

b) Prover processos estruturados, transparentes e dinâmicos, objetivando o atendimento do 

exposto no item anterior; 

c) Prover suporte tecnológico adequado aos processos estruturados, garantindo a execução com 

qualidade, eliminando assim eventuais ineficiências; 

d) Executar auditorias internas de processos no intuito de assegurar a adoção das melhores 

práticas de mercado no que tange aos mesmos; 

e) Buscar a melhor relação custo benefício, sem perda ou comprometimento da qualidade. 
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10.4.1 Da estruturação dos órgãos de apoio, atribuições e responsabilidades: 

 

a) Departamento Administrativo/Financeiro: tem como atribuições a manutenção predial, 

atividades ligadas à monitoria, compras, controladoria, contas a pagar, tesouraria, contas a 

receber; 

b) Secretaria Geral: tem como atribuições planejamento, organização, coordenação, 

fiscalização, avaliação, execução e prestação de serviços relacionados ao registro e controle 

acadêmico de alunos e professores, legislação de ensino e correlata, funcionamento dos órgãos 

colegiados, edição de atos legais emanados dos mesmos, das Diretorias e serviços afins, bem 

como da política institucional na referida área. A Secretária Geral organiza e audita os 

procedimentos rotineiros das secretárias setoriais da unidade, além de responder pelos 

controles acadêmicos junto aos órgãos supervisores governamentais, tais como Censo, 

elaboração de Catálogo Institucional, registros de diploma junto ao departamento responsável; 

c) Biblioteca: a biblioteca da faculdade é um repositório de informações qualitativas com a 

missão de dar suporte bibliográfico e informacional completo e atualizado às atividades de 

ensino, pesquisa e extensão, facilitar o acesso à informação, incentivar à pesquisa, dando 

suporte informacional e educativo aos docentes, discentes, funcionários e comunidade externa; 

d) Tecnologia da Informação (TI): é responsável pelo gerenciamento dos recursos tecnológicos 

de hardware, software e comunicações de dados, garantindo a integração entre as áreas, com 

eliminação de retrabalhos e ampliação dos níveis de qualidade dos serviços prestados ao 

aluno; 

e) Recursos Humanos: lançamentos e conferência da folha de pagamento, controle de 

benefícios (vale transporte), admissões, demissões, homologações nos sindicatos, controle de 

ponto, férias, audiências, toda rotina departamento pessoal (prontuários de colaboradores, 

controle de processos trabalhistas, convenções coletivas); 

f) Coordenação de Pós Graduação e Extensão: é responsável pelos cursos de pós graduação, 

pela oferta dos cursos de extensão, por fomentar nos acadêmicos o desejo pela formação 

continuada e em atrelar a extensão à vida acadêmica. 

 

10.5 AUTONOMIA DA INSTITUIÇÃO 

 

Planejamento Acadêmico: através do Núcleo Docente Estruturante (NDE), os projetos 

pedagógicos são desenvolvidos de acordo com o consenso dos colegiados. 
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Recursos Financeiros: de acordo com a dotação orçamentária a unidade leva em consideração 

o sistema de orçamento base zero, a IES aprova e define o montante de recursos a ser investido, de 

acordo com os projetos definidos como prioritários pelo colegiado. 
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11 INFRAESTRUTURA 

 

11.1 BIBILIOTECA 

 

A biblioteca da faculdade ocupa uma área de 420 m2 e está sob a responsabilidade de 1 (um) 

bacharel em Biblioteconomia e conta com 1 (um) auxiliar e 1 (um) estagiário. Funciona no período 

letivo de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h30 e das 13h30 às 22h30, aos sábados das 9h às 13h; nas 

férias, o horário de funcionamento é de 12h às 21h. 

Possui os seguintes compartimentos: 

a. acondicionamento bibliográfico (acervo geral); 

b. ambiente de estudo e leitura informal; 

c. cabines de estudo em grupo; 

d. hemeroteca (jornais e revistas); 

e. empréstimos; recepção e atendimento (referência); 

f. painéis informativos; 

g. cabines de estudo individuais; 

h. multimídia; 

i. processamento técnico. 

 

O acervo geral da Faculdade totaliza 31.003 exemplares de livros e 11.921 de periódicos como 

jornais e revistas, sendo que atualmente tem a assinatura de 10 (dez) títulos de periódicos científicos e 

3 (três) de conhecimento geral. A atualização do acervo da biblioteca é feita através das diretrizes da 

nacionalização do acervo bibliográfico da Estácio Rio por meio dos planos de ensino vigentes e de 

listagens indicadas por professores, alunos e usuários em geral. Posteriormente, essas listas são 

selecionadas pelo bibliotecário, levando-se em conta as necessidades prioritárias da biblioteca. 

Finalmente, é feita uma lista única, que é enviada ao setor financeiro, que fará a compra de acordo 

com a disponibilidade de fundos. Portanto, não existe uma periodicidade regular para aquisição. 

A biblioteca possui acesso ao Portal da Pesquisa, base de dados de cunho informacional amplo 

para acesso livre do corpo docente e discente da instituição, este portal nos disponibiliza hoje 3 (três) 

bases de dados distintas onde estão dispostos mais de 30.000 (trinta mil) artigos de periódicos 

científicos e jornais que abrangem todas as áreas do conhecimento. A biblioteca também conta um 

acervo de 120 fitas de vídeo e 136 Cd-Rom's e 2 Dvd's, uma sala de multimeios equipada com um 

aparelho de televisão de 29 polegadas, um videocassete, um Dvd player e fones de ouvido. 
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11.2 INFRAESTRUTURA FÍSICA 

 

11.2.1 Área Física do Campus: 

 

O prédio da Faculdade conta com infraestrutura adequada a deficientes físicos e cadeirantes, 

com banheiros adaptados, bebedouros rampas e elevadores, vistoriados e aprovados pelos órgãos 

municipais competentes. 

 

a) Salas de aula: foram cuidadosamente projetadas para apresentarem boas condições de uso e 

de salubridade, com espaço adequado, iluminação, ventilação, acústica etc. Conforme as 

necessidades previstas pelo professor ou coordenador as salas podem ser equipadas com 

recursos áudiovisuais e de informática mediante prévio agendamento ou através de reserva de 

laboratórios (Informática, Engenharia, Comunicação, etc.). Todas as salas possuem 

iluminação natural e artificial, através de luminárias fluorescentes. A ventilação existente é 

natural através das janelas e persianas além da ventilação forçada, com ventiladores para 

permitir uma melhor circulação do ar. Nas salas com maior metragem (acima de 80 m2) está 

disponível um sistema de som interno com microfone para permitir uma melhor distribuição 

do som em todos os espaços da sala. Todas têm mobiliário adequado e são mantidas limpas. 

É importante destacar que as instalações existentes são projetadas para facilitar a mobilidade 

de portadores de necessidades especiais, em particular deficientes físicos, tanto alunos como 

docentes e funcionários técnicos e administrativos. 

b) Instalações administrativas: foram cuidadosamente projetadas para apresentarem boas 

condições de uso e de salubridade, como espaço, iluminação, ventilação, acústica etc. Todas 

têm mobiliário adequado e são mantidas limpas. 

c) Instalações para docentes: foram cuidadosamente projetadas para apresentarem boas 

condições de uso e de salubridade, como espaço, iluminação, ventilação, acústica etc. Todas 

têm mobiliário adequado e são mantidas limpas. 

Há uma sala para uso coletivo dos professores com toda a infraestrutura necessária para 

acomodá-los nos horários de intervalos de aula. A sala possui mesas para realização de 

atividades ou estudos. Todos os professores possuem armários com divisões internas 

(individuais) para guardar seus pertences particulares e materiais didático pedagógicos. A sala 

é gerenciada por um funcionário exclusivo que dá suporte administrativo (materiais, 

documentação, fotocópias, etc.) aos professores.  

Os professores têm à sua disposição nesta sala computadores com acesso à internet e 

impressora a laser para impressão de seus trabalhos. 

http://www7.ensinosuperior.inep.gov.br/aval/AspectosGerais/QuestaoDado.asp?avaliacao=6859&questao=160&instrumento=100
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d) Instalações para coordenações: foram projetadas para apresentarem boas condições de uso e 

de salubridade, como espaço, iluminação, ventilação, acústica etc. Todas têm mobiliário 

adequado e são mantidas limpas. 

Cada coordenador conta com mesa, cadeiras, telefone, computador com acesso à internet e 

acesso ao sistema de controle acadêmico. A sala dos coordenadores possui toda a 

infraestrutura física para garantir que as atividades sejam desenvolvidas com segurança. Situa-

se próximo à sala dos professores. 

e) Auditório/sala de conferência: a unidade possui um amplo auditório com capacidade para 

100 pessoas. Está totalmente equipado com sistemas de áudio com microfone sem fio e 

projetor multimídia operado por controle remoto. Existem portas de acesso principal e porta 

de saída de emergência, garantindo uma perfeita evacuação do local em casos de emergência. 

Todos os equipamentos de combate a incêndio estão de acordo com a legislação atual e 

aprovados pelos órgãos competentes. 

f) Instalações sanitárias: o serviço de limpeza, tanto das instalações sanitárias, quanto nas 

demais dependências da Instituição são realizados por funcionários de empresa terceirizada, 

contratada especialmente para esse fim.  

Este item também é avaliado pelos alunos no Diagnóstico Administrativo, como parte do 

Programa de Avaliação Institucional da instituição. Uma preocupação constante da Instituição 

é a manutenção e conservação de suas instalações e espaço físico no que se refere a segurança, 

higiene e humanização, proporcionado um ambiente agradável, acolhedor e seguro  à 

comunidade acadêmica. 

 

11.2.2 Manutenção Permanente (Preventiva e Corretiva) das Instalações Físicas: 

 

A faculdade possui um setor de manutenção, cujos funcionários têm habilitação e 

conhecimento para trabalhos em instalações elétricas, telefonia e conservação predial. São os 

responsáveis pelos serviços mais simples de manutenção preventiva e corretiva geral dos prédios. Esta 

atividade é coordenada pelo Gerente Administrativo do campus. Quando há necessidade de serviços 

mais especializados são contratadas empresas especialistas para a execução das tarefas.  

No encerramento de todos os semestres (julho e janeiro) é feita uma reforma e pintura geral 

em todas as salas de aula, laboratórios e em áreas que apresentem esta necessidade. 

A Instituição possui fornecedores credenciados para a realização de serviços de manutenção 

corretiva, sendo feita internamente apenas uma manutenção preventiva simples como verificação de 

cabos, conectores, limpeza geral, troca de fiação, etc. 

A manutenção dos equipamentos se divide da seguinte forma: 
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a) Hardware (Informática): a manutenção e a conservação dos equipamentos de 

informática (CPU's, monitores, impressoras, scanners) são efetuadas levando-se em 

consideração equipamentos em garantia e equipamentos fora da garantia. Os 

equipamentos em garantia têm manutenção prestada pelas empresas fornecedoras dos 

mesmos. Já os equipamentos que estão fora da garantia têm manutenção prestada pelo 

Analista de Informática e pelo Auxiliar de Informática que dão suporte diariamente nas 

dependências da faculdade. Caso a equipe não consiga solucionar o problema, o 

equipamento é encaminhado a assistência técnica autorizada; 

b) Áudio Visual: a manutenção e a conservação dos equipamentos de áudio visual 

(aparelhos de som, televisões, vídeos, projetores multimídia) são efetuadas levando-se em 

consideração equipamentos em garantia e equipamentos fora da garantia. Os 

equipamentos em garantia têm manutenção prestada pelas empresas fornecedoras dos 

mesmos. Já os equipamentos que estão fora da garantia têm manutenção prestada por 

empresas terceirizadas. 

 

11.2.3 Laboratórios Existentes: 

 

A Faculdade conta com uma estrutura de seis laboratórios sendo todos equipados com 

recursos necessários para o desenvolvimento de cada curso. 

Abaixo a descrição de cada laboratório: 

 

a) Laboratórios de Informática: 

Lab. Área (m2) Quantidade Atual de Computadores Descrição dos Computadores 

1 50 20 
Pentium III – 800 Mhz – 256 Mb de memória 

RAM – Disco Rígido de 40 Gb  

2 65 

20 

SEMPRON – 2.2 Ghz – 256 Mb de memória 

RAM – Disco Rígido de 40 Gb e conexão a 

rede sem fio (WireLess) 

14 

Celeron – 2.1 Ghz – 256 Mb de memória RAM 

– Disco Rígido de 40 Gb e conexão a rede sem 

fio (WireLess) 

3 50 30 
Pentium III – 800 Mhz – 256 Mb de memória 

RAM – Disco Rígido de 40 Gb  

Tabela 24 – Equipamentos dos Laboratórios de Informática 

Fonte: Faculdade Estácio de Curitiba, 2015. 

 

b) Laboratórios de Engenharia: 

Tabela 25 – Composição dos Laboratórios de Engenharia 

Fonte: Faculdade Estácio de Curitiba, 2015. 
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c) Laboratórios de Arquitetura: 

Tabela 26 – Composição dos Laboratórios de Arquitetura 

Fonte: Faculdade Estácio de Curitiba, 2015. 

 

11.2.4 Infraestrutura Tecnológica: 

 

A faculdade possui laboratórios de informática e outros laboratórios e/ou instalações especiais 

específicos em função das necessidades dos cursos implantados ali. Abaixo segue o descritivo das 

instalações: 

 

a) Recursos audiovisuais e multimídia: a faculdade dispõe de recursos audiovisuais e 

multimídia que podem ser utilizados pelo corpo docente durante as aulas e também pelos 

alunos para apresentação de trabalhos, exibição de vídeos, realização de dinâmicas, etc. 

Os recursos são utilizados, tanto pelo corpo docente como discente, mediante agendamento 

prévio com a funcionária da sala dos professores, que encaminha a solicitação ao funcionário 

do departamento de áudio visual,  que tem a responsabilidade de levar o equipamento até a 

sala de aula no horário previamente combinado e buscá-lo de volta. 

Os equipamentos são compostos por: 

Conjunto Multimídia 1 

Projetor Multimídia Infocus 

Microfone s/ fio Leson 

Amplificador NCR 

Computador Sempron 2.2, 256mb, HD 20 Gb 

Conjunto Multimídia 2 

Projetor Multimídia Infocus 

Computador Sempron 2.2, 256mb, HD 20 Gb 

Vídeo cassete semp-toshiba 

2 Caixas som creative 

Conjunto Multimídia 3 

Projetor Multimídia Infocus 

Computador Sempron 2.2, 256mb, HD 20 Gb 

Vídeo cassete gradiente 

2 Caixas som creative 

Conjunto Multimídia 4 

Projetor Multimídia Sony 

Computador Celeron 2.1, 256mb, HD 40gb, DVD 

Vídeo cassete gradiente 

2 Caixas som creative 

Conjunto Multimídia 5 

Projetor Multimídia Panasonic 

Computador Sempron 2.2, 256mb, HD 20 Gb 

2 Caixas som creative 

Conjunto Multimídia 6 

Projetor Multimídia Panasonic 

Computador Sempron 2.2, 256mb, HD 20 Gb 

2 Caixas som creative 

Tabela 27 – Conjuntos Multimídias 

Fonte: Faculdade Estácio de Curitiba, 2015. 
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Itens Quantidade 

Notebook 6 

Projetores 18 

Televisores 29” 6 

Vídeos/DVD 2 

Tela para Projeção 5 

Scanner 4 

Som portátil 2 

Rack som  fixo 1 

Rack som móvel 1 

Tabela 28 – Equipamentos Multimídias 

Fonte: Faculdade Estácio de Curitiba, 2015. 

 

11.4 PLANO DE PROMOÇÃO DE ACESSIBILIDADE E DE ATENDIMENTO PRIORITÁRIO ÀS 

PNE’S 

 

A Faculdade dispõe de rampas para o acesso às salas de aulas e demais dependências da 

instituição. Os prédios também possuem banheiros adequados à deficientes físicos com portas largas, 

bacias e lavatórios individuais em alturas adequadas ao uso e barras de apoio. Para maior agilidade o 

prédio conta com 3 elevadores, uma em cada bloco para maior facilidade de locomoção de pessoas 

com alguma dificuldade locomotora. A Faculdade conta ainda com uma cadeira motorizada para subir 

escadas, permitindo assim plena acessibilidade aos alunos que possuem alguma dificuldade de 

locomoção conforme identificado na imagem abaixo. 

 

 

 

 



FACULDADE ESTÁCIO DE CURITIBA 

 

 

171 Plano de Desenvolvimento Institucional 
2016 - 2020 

12 AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

A Avaliação Institucional Interna na Faculdade de Tecnologia Estácio Curitiba visa contribuir 

para a evolução da Instituição nos níveis acadêmicos e administrativos. Ela tem como finalidade 

básica o autoconhecimento e a tomada de decisões na perspectiva de desenvolver uma educação 

superior com qualidade. 

Prioritariamente é entendida como um ponto de partida para os ajustes necessários na 

Instituição. Ela é um “organizador” das idéias sobre os problemas do Ensino Superior.  

Os principais objetivos são: 

a) Acompanhar e aperfeiçoar o PDI; 

b) Acompanhar e aperfeiçoar o Projeto Pedagógico Institucional, promovendo a permanente 

melhoria e pertinência das atividades relacionadas a ensino, pesquisa, extensão e gestão; 

c) Avaliar as potencialidades e fragilidades da qualidade do ensino, de cada professor, dos 

cursos, de cada coordenador de curso, do diretor de unidade e da Instituição como um 

todo; 

d) Avaliar os setores de suporte ao ensino e à qualidade dos serviços prestados por eles; 

e) Repensar o processo de gestão da Instituição; 

f) Repensar objetivos, maneira de atuação e resultados na perspectiva de uma Instituição 

mais condizente com o momento histórico; e  

g) Identificar mudanças necessárias e implantá-las, contribuindo para o aperfeiçoamento da 

Instituição.  

 

A CPA tem como responsabilidade analisar os resultados das avaliações internas e externas da 

IES e propor ações de melhoria em conjunto com os setores responsáveis por cada resultado de cada 

avaliação e propor ações gerais baseados em cada uma das dez dimensões propostas pelo SINAES. 

Compreende-se que a autoavaliação oferece indicadores para a revisão de ações e estratégias 

de atuação da instituição, sendo uma ferramenta para planejamento e gestão institucional, instrumento 

este de acompanhamento contínuo do desempenho acadêmico e do processo sistemático de 

informações à sociedade. 

É um processo contínuo por meio da qual a Instituição constrói conhecimento sobre sua 

própria realidade, buscando compreender os significados do conjunto de suas atividades com o intuito 

de melhorar a qualidade educativa e alcançar maior relevância social. É uma avaliação formativa, 

voltada para os processos e não para os produtos, que objetiva conhecê-los nas suas diversas 

dimensões e manifestações, visando a melhoria da instituição como um todo. 
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A Faculdade Estácio de Curitiba realiza duas autoavaliações, uma no primeiro semestre e outra 

no segundo semestre, pelo Sistema de Informações Acadêmicas (SAI), com os seguintes 

questionários: 

• Aluno: avalia Instituição; 

• Aluno: avalia Campus virtual (teletransmitido); 

• Aluno: avalia curso; 

• Aluno: avalia professor; disciplina presencial; 

• Aluno: avalia professor (aula teletransmitida); 

• Aluno: avalia tutor (aula teletransmitida); 

• Professor: avalia Instituição; 

• Professor: avalia curso; 

• Professor: avalia Coordenador de Curso; 

• Tutor: avalia Campus virtual (teletransmitido); 

• Coordenador de curso: avalia professor; 

• Gerente Acadêmico: avalia professor; 

• Gerente Acadêmico: avalia Coordenador de Curso. 

 

Os resultados das autoavaliações, assim como os planos de ação desenvolvidos a partir da 

análise destes resultados, são divulgados pela CPA através de banners e cartazes internos, além da 

internet no site da instituição 

 

12.1 PROJETO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

Considerando o processo de autoavaliação como motor das transformações das práticas 

acadêmico administrativas, IES aderiu ao Programa de Avaliação Institucional das Universidades 

Brasileiras (PAIUB) e implantou o Projeto de Avaliação Institucional da Faculdade Estácio de 

Curitiba. Implementado de forma gradativa, constituiu-se em uma ferramenta avaliativa que contribuiu 

para a aquisição de informações capazes de favorecer a definição de estratégias, de ações e de 

programas visando à melhoria do processo ensino aprendizagem, a efetividade institucional e a 

prestação de contas à sociedade. 

O Projeto de Autoavaliação Institucional da Faculdade de Tecnologia Estácio Curitiba não só 

foi resultante de um processo participativo desenvolvido de forma matricial, como permanece como 

tal em sua implementação; norteado pelos princípios do empowerment, propiciando tecer – através de 

uma exposição transversal de dados e ações - a pluralidade, a diversidade e a riqueza contidas no 
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Projeto Pedagógico Institucional que mantém, com qualidade, seu princípio de unicidade e 

organicidade.  

Para o processo avaliativo da Instituição, utiliza-se de abordagens metodológicas quantitativas 

e qualitativas: quantitativas devido à quantificação das respostas fornecidas, e qualitativas por 

envolver interpretação de significações dos resultados entre os indivíduos envolvidos. Destaca-se que  

“[...] é insuficiente levantar os dados, torná-los visíveis; mais que isso, é preciso selecioná-los pelos 

critérios de pertinência e relevância, interpretá-los, refletir sobre sua significação, buscando sempre a 

compreensão de conjunto”. (DIAS SOBRINHO, 2000, p. 108)3 

Os procedimentos metodológicos, utilizados são: levantamento de documentos e dados, 

aplicação de instrumentos (questionários, reuniões e relatórios), sensibilização e elaboração de 

relatório.   

São aplicados cinco tipos de questionários para amostras aleatórias de aluno Egresso, 

Comunidade, Funcionários, Docentes e Discentes. Os resultados obtidos pelos dados coletados são 

repassados a cada Coordenador de Curso, à Coordenação Acadêmica e à Coordenação Administrativa 

para discussão, resultando nas potencialidades, fragilidades e sugestões de melhorias constantes neste 

relatório. 

Percebe-se que a educação tem papel ativo na transformação social, assim a avaliação 

institucional é um processo sistemático e contínuo de busca de subsídios para melhorar e aperfeiçoar a 

qualidade da instituição. Este processo sistemático e instrumental tem dois objetivos básicos: o 

autoconhecimento e a tomada de decisão.  

 

12.2 COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

 

Desta forma e em consonância com os termos do artigo 11 da Lei nº 10.861/2004, a 

Faculdades de Tecnologia Estácio de Curitiba através de sua Comissão Própria de Avaliação (CPA), 

conduz  trabalhos de autoavaliação nos diferentes setores e departamentos. 

 

12.3 FORMAS DE PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE ACADÊMICA 

 

A Faculdade mantém uma estrutura organizacional descentralizada, estabelecendo autonomia 

administrativa para os gestores de cursos, dos diferentes segmentos. A CPA, inserida neste processo, 

buscou implementar uma metodologia de trabalho que respeitasse a cultura organizacional, 

                                              
3 DIAS SOBRINHO, José; Avaliação institucional na perspectiva da integração. In: RISTOFF, Dilvo I (Org.). Universidade 

desconstruída: avaliação institucional e resistência. Florianópolis: Insular, 2000, p.95-112 
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proporcionando a inserção de toda a comunidade acadêmica em seus diferentes níveis. Como 

Comissão conta com representantes do corpo docente, discente, corpo técnico administrativo, 

sociedade civil organizada e um coordenador, eleito entre os membros da comunidade acadêmica. 

A comunidade acadêmica, técnica e administrativa da Faculdade de Tecnologia Estácio de  

Curitiba participam ativamente das seguintes fases do processo: 

1. Questionário com dirigentes locais e coordenadores, que permitirá conhecer e avaliar, 

parcialmente, informações componentes dos seguintes elementos: política para ensino, 

pesquisa e extensão, políticas de pessoal, gestão da instituição, atendimento aos estudantes e 

sustentabilidade financeira. 

2. Questionário, por amostragem, com docentes, que adiciona potencial de conhecimento dos 

elementos: missão, política para ensino, pesquisa e extensão, responsabilidade social, 

sociedade, políticas de pessoal, gestão da instituição, infraestrutura, eficácia da autoavaliação 

e atendimento aos estudantes. 

3. Questionário, por amostragem, com a comunidade, que complementa as informações obtidas 

por entrevistas, agregando dados sobre os elementos: política para ensino, pesquisa e 

extensão, responsabilidade social e sociedade. 

4. Análise dos questionários e dos programas implementados, que permitirá a devida percepção 

de dimensões e adequação dos elementos: missão, política para ensino, pesquisa e extensão, 

responsabilidade social, sociedade, políticas de pessoal, gestão da instituição, infraestrutura, 

eficácia da autoavaliação, atendimento aos estudantes e sustentabilidade financeira. 

5. Discussão da CPA com o corpo docente, como parte da estratégia de envolvimento e 

comprometimento deste ao projeto, no que tange a: missão, política para ensino, pesquisa e 

extensão, responsabilidade social, sociedade, políticas de pessoal, gestão da instituição, 

infraestrutura, eficácia da autoavaliação e atendimento aos estudantes. 

6. Discussão da CPA com os representantes do corpo discente, também como parte do 

envolvimento e comprometimento, agora focada nos alunos, a respeito de: missão, política 

para ensino, pesquisa e extensão,  responsabilidade social, infraestrutura e atendimento aos 

estudantes.   

7. Discussão da CPA com os funcionários, como forma de complementar envolvimentos e 

comprometimentos internos ao projeto, versando sobre: missão, política para ensino, pesquisa 

e extensão, responsabilidade social, infraestrutura e atendimento aos estudantes.   

8. Discussão da CPA com os representantes da comunidade, como forma envolver agentes 

externos ao projeto de avaliação, conscientizando-os sobre: missão, política para ensino, 

pesquisa e extensão, responsabilidade social, infraestrutura e atendimento aos estudantes.   
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O trabalho dos membros da CPA é realizado, em média, por duas reuniões mensais, 

entrevistas diversas com a Direção, a Coordenação Acadêmica, os Coordenadores de Cursos, os 

Coordenadores dos Programas de Iniciação Científica (PIC), de Pós Graduação, de Estágio e de 

Trabalhos de Conclusão de Curso; pela promoção de palestras e apresentações na sala dos professores, 

no auditório, dirigidas aos professores e aos alunos e orientação das pautas das reuniões de 

planejamento pedagógico dos diversos cursos. 

 

12.4 FORMAS DE UTILIZAÇÃO DOS RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES 

 

Acredita-se que a apropriação dos dados pela comunidade acadêmica constitui o primeiro 

passo do trabalho. Assim, todos os projetos implementados precisam ser avaliado apontando-se as 

ações realizadas, as potencialidades e as fragilidades detectadas, constituindo base para a proposição 

de novos projetos. Desta forma, a faculdade trabalha com o Projeto de Autoavaliação Institucional, no 

seu conjunto e nas suas subáreas. 

Os relatórios resultantes do processo avaliativo são encaminhados à Direção Geral para 

subsidiar as tomadas de decisões. Da mesma forma, são amplamente divulgados para a comunidade 

acadêmica, enfatizando o demonstrativo de cada curso, através das reuniões com os coordenadores de 

cursos, de professores e fixação de banners nos corredores da IES e no site institucional. 

Na prática, a avaliação deve ganhar uma forma de ciclo de tal maneira que os resultados 

alcançados com a avaliação da aprendizagem, a avaliação de curso e a avaliação institucional de 

caráter interno e externo, permitirão formulação de diagnósticos confiáveis e um aperfeiçoamento 

constante no PDI e dos Projetos Pedagógicos dos cursos oferecidos. Proporcionando não só o 

autoconhecimento institucional e critérios para novos planos de ação, mas também apresente com 

responsabilidade, ética e compromisso político resultados e indicadores que sejam balizadores da 

avaliação externa, prevista no SINAES.  
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13 POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES 

 

13.1 SECRETARIA GERAL DE ALUNOS 

 

Responsável pelos serviços de registro, controle acadêmico e atendimento aos alunos. É o 

departamento responsável pelo controle, registro, verificação e guarda das atividades acadêmicas 

realizadas pelos alunos, atendendo-os nas questões acadêmicas, expedição de atestados, históricos 

escolares, matrículas, rematrículas, trancamentos de matrículas, transferências, aproveitamento de 

estudos, trancamentos de matrículas, registro de diplomas, dentre outras atividades. 

Toda solicitação à Secretaria Geral deve ser registrada via Sistema de Informações 

Acadêmicas (SAI), através de requerimentos, no qual já consta data da solução do item requerido. 

 

13.2 FORMAS DE ACESSO 

 

A forma de acesso ao curso se dá por meio de processo seletivo, cujas normas são publicadas 

em edital, respeitando-se os prazos e determinações legais. Os turnos, vagas e denominações dos 

cursos, bem como o período, local e taxa correspondente à inscrição constam do mesmo edital. Os 

candidatos devidamente inscritos no processo seletivo podem optar por: 

 

1. Realizar o Processo Seletivo Tradicional, em local definido no ato da inscrição. As provas do 

processo seletivo tradicional constam de: 

a. Redação, valendo 10 (dez) pontos; 

b. Interpretação de textos: 10 (dez) questões valendo 10 (dez) pontos; 

c. Raciocínio lógico (Matemática): 10 (dez) questões valendo 10 (dez) pontos; 

d. Conhecimentos gerais e atualidades: 10 questões valendo 10 (dez) pontos. 

 

Não há, em hipótese alguma, revisão das provas do Processo Seletivo. 

 

2. Realizar o Processo Seletivo Simplificado, no ato da inscrição, que consta de: 

a. Prova de Raciocínio Lógico (Matemática), com 10 (dez) testes valendo 10 (dez) pontos. 

Redação, valendo 10 (dez) pontos – para as áreas de Engenharias e Informática; 

b. Prova de Conhecimentos Gerais e Atualidades, com 10 (dez) testes valendo 10 (dez) 

pontos. Redação, valendo 10 (dez) pontos – para as áreas de Gestão, Administração, 

Ciências Contábeis, Ciências Jurídicas e Comunicação. 

 



FACULDADE ESTÁCIO DE CURITIBA 

 

 

177 Plano de Desenvolvimento Institucional 
2016 - 2020 

3. Realizar o Processo Seletivo ENEM no ato da inscrição. 

 

13.2.1 Da classificação: 

 

a) 1ª opção - Processo Seletivo Tradicional: será desclassificado o candidato que não comparecer 

no Processo Seletivo, zerar em alguma das provas ou que obtiver nota inferior a 4,0 (quatro) 

na Redação para o curso de Direito e 3,0 (três) na Redação para os demais cursos. 

b) 2ª opção - Processo Seletivo Simplificado: será desclassificado o candidato que obtiver nota 

inferior a 4,0 (quatro) na redação ou zerar na prova de Raciocínio Lógico ou de 

Conhecimentos Gerais. 

 

13.2.2 Dos resultados e matrículas: 

 

Os resultados do processo seletivo são publicados no pátio interno das unidades, na internet e 

são divulgados por telefone pela Central de Atendimento. 

O candidato classificado deverá efetuar sua matrícula em prazo estipulado em edital. 

 

13.3 PROGRAMAS DE APOIO PEDAGÓGICO 

 

A faculdade preocupa-se com o rendimento acadêmico em sala de aula e está sempre 

executando e pesquisando ações, com o objetivo de melhorar e aperfeiçoar métodos no processo de 

ensino aprendizagem e na relação aluno professor, para que os discentes tenham efetivamente um 

excelente atendimento de apoio pedagógico de acordo com suas necessidades. 

Levando em conta as deficiências apresentadas pelos discentes em relação ao conhecimento da 

escolarização anterior e possibilitando ao aluno o acompanhar o nível de exigência das disciplinas dos 

cursos de graduação, a instituição oferta gratuitamente no decorrer dos semestres letivos, cursos e 

oficinas de nivelamentos tais como: matemática básica, português básico, leitura e interpretação de 

texto e informática básica. Para ampliar o atendimento de apoio ao estudante a instituição está 

implantando o NAP (Nucleo de Apoio Psicopedagógico). 

O atendimento psicopedagógico inicia-se com a queixa apresentada pelo docente em relação 

ao aluno, o professor indicará o acadêmico para atendimento no setor de apoio pedagógico e o 

profissional fará todo um trabalho de pesquisa diagnóstica, para que possa proporcionar ao acadêmico 

as orientações e instrumentos dirigidos e adequados para cada dificuldade de aprendizagem, por meio 

de intervenções adequadas à sua faixa etária. 
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Esta ação de acompanhamento discente extraclasse visa investigar, identificar e diagnosticar a 

causa do baixo rendimento em sala de aula e, após o diagnóstico e as intervenções necessárias (se for o 

caso), a psicopedagoga fará a devolutiva ao acadêmico de forma verbal e, aos docentes que ministram 

aula no semestre vigente para o discente atendido, por meio de informe psicopedagógico. 

É extremamente importante os docentes estarem cientes do trabalho psicopedagógico que foi 

desenvolvido com seu aluno e, ao final do atendimento no NAP por meio do informe 

psicopedagógico, serão transmitidos dados relevantes ao conhecimento docente, tais como: motivo da 

avaliação, número de sessões, instrumentos usados, análise dos resultados nas áreas pedagógica, 

cognitiva, afetivo social e corporal. Este documento visa fazer um breve relato descritivo de cada área 

investigada e ainda visa apresentar a(s) hipótese(s) diagnóstica(s), recomendações e indicações aos 

professores sobre formas de trabalhar com este aluno em sala de aula. Se for preciso, reformular 

exigências e métodos de ensino em sala de aula, para atender a necessidade do acadêmico. 

Com este projeto de atendimento psicopedagógico aos alunos dos cursos de graduação da 

faculdade, espera-se obter resultados positivos no processo de avaliação de desempenho escolar e na 

relação aluno e professor. 

 

13.3.1 Problemática: 

Crianças, adolescentes e adultos podem apresentar dificuldades de aprendizagem (DA) em 

uma área específica (biossocial, cognitivo ou psicossocial) ou de forma global. Por vezes, o 

diagnóstico de DA demora a ser descoberto.  

Segundo pesquisas, a criança é promovida de etapas no ensino fundamental e médio sem que 

os profissionais de ensino percebam tais dificuldades, muitas vezes por acúmulo de trabalho ou turmas 

lotadas. Há ainda casos em que a família rotula a criança de “preguiçosa”, “teimosa”, “rebelde” etc., 

isto acontece geralmente quando a escola informa que algo está errado no rendimento escolar do aluno 

e os familiares nem imaginam que a criança pode estar apresentando sinais típicos de dificuldade de 

aprendizagem. É importante salientar que o trabalho psicopedagógico deve ser em conjunto com a 

família, escola e profissionais. 

Com a promoção de etapas no ensino básico sem o diagnóstico de DA, o aluno chega à 

universidade com dificuldades básicas de acompanhamento das disciplinas básicas do currículo, 

apresentando uma série de obstáculos que precisam ser superados, sejam eles de caráter funcional, 

emocional ou cognitivo. 

 

13.3.2 Objetivo Geral: 

Atender acadêmicos encaminhados pelos docentes que apresentem dificuldades de 

aprendizagem em sala de aula. 
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13.3.3 Objetivos Específicos: 

a) Investigar, diagnosticar e levantar hipóteses das dificuldades de aprendizagem que os 

acadêmicos apresentam e intervir; 

b) Conceituar as dificuldades de aprendizagem; 

c) Classificar e descrever as causas das dificuldades de aprendizagem; 

d) Apresentar devolutiva ao acadêmico atendido; 

e) Apresentar o informe psicopedagógico ao corpo docente.  

 

13.3.4 Metodologia: 

A metodologia utilizada será clínica e o trabalho será desenvolvido de maneira clara e 

facilitadora para a comunidade escolar envolvida, mantendo o sigilo de informações que não sejam 

relevantes para a melhoria de desempenho escolar do aluno. 

Serão utilizados métodos adequados à faixa etária dos universitários por meio de Entrevista 

Operativa Centrada na Aprendizagem (EOCA), com o objetivo da elaboração do primeiro sistema de 

hipóteses, que irá definir a linha de pesquisa inicial do trabalho.  

Além da EOCa, será desenvolvido com o próprio aluno a Entrevista Familiar Exploratória 

Situacional (EFES) que tem como objetivo a compreensão da queixa nas dimensões familiar e 

escolarização anterior. A anamnese também fará parte do processo avaliativo e diagnóstico e os dados 

obtidos serão integrados à EFES, para continuar o processo de levantamento de hipóteses e a definição 

de instrumentos e intervenção. 

Por meio de Provas de Diagnóstico Operatório (Provas Piagetianas) e Provas Projetivas 

Psicopedagógicas visa-se detectar e amenizar problemas com dificuldades de aprendizagem nas áreas 

cognitivas, afetivas e funcionais. 

Serão pesquisados dados em relação ao processo de linguagem, noção temporal, 

desenvolvimento motor, memória, compreensão da situação, imaginação, ritmo de trabalho, 

linguagem, emoção, maturidade, controle, sintomas de ansiedade, motricidade, coordenação viso-

motora, área intelectual, percepção, leitura e escrita, raciocínio lógico, área sensório auditiva e área 

social. Com estas pesquisas o profissional terá os dados que precisa para o levantamento de hipóteses, 

indicações e orientações para o discente e o corpo docente envolvido. 

Haverá profissionais da área psicopedagógica e social para atendimento aos discentes. 
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13.3.5 Atendimento: 

Para iniciar os atendimentos será necessário montar uma sala de apoio com cadeiras, uma 

mesa e local para arquivo de prontuários. O ambiente deverá ser reservado e confortável, para que a 

pessoa atendida sinta-se a vontade para expor suas falas e desenvolver as atividades propostas. 

Quanto aos profissionais envolvidos serão 1 (uma) psicopedagoga e uma 1 (uma) assistente 

social, que caso seja detectado pelo setor psicopedagógico a necessidade de atendimento do serviço 

social, o processo de encaminhamento será por meio de formulário devidamente preenchido com todas 

as informações dos atendimentos realizados. 

Os atendimentos terão duração máxima de 50 minutos cada, divididos em no mínimo 10 (dez) 

sessões de atendimento, em horários flexíveis para que o acadêmico não perca conteúdo em sala de 

aula e, caso seja necessário o aluno sair antecipadamente do trabalho ou chegar mais tarde, o setor fará 

uma declaração sem custos adicionais. 

Os atendimentos serão gratuitos, mas o aluno poderá fazer a doação de alimentos não 

perecíveis, brinquedos novos e/ou material de higiene, para que a instituição possa realizar doações a 

organizações carentes. 

 

13.3.6 Cronograma de Implantação do Projeto: 

 

Atividade/Data Março/16 Abril/16 Maio/16 Junho/16 

Apresentação/aprovação do Projeto x    

Implantação  1º semana   

Divulgação  x   

Início de atendimentos   x x 
     

Tabela 29 – Cronograma de Implantação do Apoio Psicopedagógico ao Discente 

Fonte: Faculdade Estácio de Curitiba, 2015. 

 

13.4 PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO ACADÊMICO 

 

• Gestão da aprendizagem; 

• Suporte ao ensino-aprendizado e inovação digital 

• SINAES/ENADE 

• Metodologias inovadoras 

• Outros 
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13.5 PROGRAMAS DE APOIO À PRÁTICA PROFISSIONAL 

 

Uma proposta de estrutura organizacional deve conter em si o mínimo de características 

fundamentais que a tornem a mais eficaz no contexto em que se situa. No momento, a situação tem os 

seguintes fatores que condicionam a tomada de decisões: 

• a nova Lei de estágio, nº 11.788, de 25/09/2008, condiciona a efetivação de estágio a inúmeras 

exigências e diferentes da anterior, tendo gerado diversos questionamentos; 

• o cumprimento dessas exigências requer a existência de uma pessoa, no mínimo, que se 

dedique exclusivamente aos serviços necessários para se obter sucesso nesse processo; 

• o descumprimento dessas exigências posiciona a IES em situação de risco, sujeita a uma 

instauração de inquérito civil público ou, até mesmo, ao ajuizamento de Ação Civil Pública, 

em caso de comprovação de infração aos dispositivos da legislação de estágio; 

• um mercado que disponibiliza diariamente inúmeras oportunidades de estágio e emprego para 

alunos e formados em cursos de graduação superior, mas que deseja processos ágeis e 

confiáveis; 

• o crescimento numérico e regional da organização Estácio exige uma racionalização de 

processos organizacionais; 

• a existência de um Sistema de Estágio e Emprego na Organização, já testado, e que vem 

proporcionando ótimos resultados nesses 12 anos de existência; e 

• a dificuldade financeira e a diretriz de se evitar novos custos condicionam, de forma inibidora, 

a criação e implantação do SEMPRE em diversos Campus e/ou Unidades. 

 

Assim, esta proposta se fundamenta em princípios exigentes, sem os quais o processo não 

viabilizará a obtenção de resultados que atendam à visão e metas desta instituição até 2020. 

Fundamentada nessa premissa, estabelecemos os princípios abaixo que devem ser respeitados, 

de forma a viabilizar esse grau mínimo de eficácia desejado e definido no parágrafo anterior. 

 

13.5.1 Princípios de Eficácia do Sistema: 

A estruturação do E3  deve observar os seguintes princípios: 

• estar integrado no Sistema Acadêmico, o SIA; 

• dispor de uma estrutura formal (equipamentos, materiais, localização e funcionários) que 

viabilize a execução diária das tarefas exigidas com os serviços de estágio e emprego; 

• disponibilizar um local que viabilize a sua identificação como tal, pelos alunos e formados, e 

que  fácil  o acesso por parte dos mesmos; 
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• selecionar e preparar (treinamento e reciclagem) pessoal mínimo necessário para execução 

diária dos serviços de estágio e emprego, de forma a obter a satisfação do aluno quanto a esses 

serviços; 

• selecionar funcionário para execução desses serviços, de acordo com as características do 

perfil exigido para tal; 

• disponibilizar um local exclusivo para a execução desses serviços.  

 

13.5.2 Setor de Emprego e Estágio:  

Posicionamento: é um órgão diretamente ligado ao Diretor do Núcleo, instalado no Campus ou 

Unidade, e funcionalmente à DIREM Estadual. 

Objetivos: é um órgão responsável pela execução dos serviços de estágio e emprego no 

Campus ou na Unidade. 

Estrutura Física: uma sala de trabalho com computadores para todos os funcionários, telefones 

e internet que viabilizem o contato frequente com empresas, alunos e formados, além daqueles 

necessários internamente à instituição. O ideal é que essa sala tenha ótima visibilidade e seja de fácil 

acesso aos alunos. 

 

13.6 PROGRAMA DE APOIO AO FINANCIAMENTO DE ESTUDOS 

 

13.6.1 FIES – Fundo de Financiamento Estudantil: 

O Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) é um programa do governo federal, destinado a 

financiar, prioritariamente, a graduação no Ensino Superior de estudantes que não têm condições de 

arcar com os custos de sua formação e estejam regularmente matriculados em instituições não 

gratuitas, cadastradas no Programa. 

Os critérios de seleção, impessoais e objetivos, têm como premissa atender à população com 

efetividade, destinando e distribuindo os recursos de forma justa e igualitária, garantindo a prioridade 

no atendimento aos estudantes de situação econômica menos privilegiada. 

 

13.6.2 PROUNI – Programa Universidade para Todos: 

Com o intuito de apoiar financeiramente os seus alunos, Faculdade Estácio de Curitiba aderiu 

ao PROUNI criado pela MP nº 213/2004 e institucionalizado pela Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 

2005. Este programa tem como finalidade a concessão de bolsas de estudos integrais e parciais a 

estudantes de baixa renda, em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em 

instituições privadas de educação superior, oferecendo, em contrapartida, isenção de alguns tributos 

àquelas que aderirem ao Programa. 
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Os beneficiários do PROUNI constituem-se em 10% do total das vagas oferecidas em cada 

vestibular, na forma da legislação.  

 

 

 

13.7 ESTÍMULO À PERMANÊNCIA 

 

A missão da Faculdade se cumpre na medida em que gera, sistematiza e socializa o 

conhecimento e o saber, formando profissionais e cidadãos capazes de contribuir para o projeto de 

uma sociedade mais justa e igualitária. Para que o aluno possa desenvolver-se em sua plenitude 

acadêmica, é necessário associar à qualidade de ensino ministrado, políticas efetivas de atendimento 

ao estudante. 

As políticas de atendimento ao estudante são consideradas pela Estácio não apenas como um 

espaço de ações educativas de produção e socialização do conhecimento, mas envolvem também, 

estratégias voltadas para o ingresso e a permanência, tanto no aspecto acadêmico, por meio do 

oferecimento de atividades de nivelamento, monitoria, iniciação científica e extensão; quanto no 

psicossocial, com ações de atendimento psicopedagógico e de oportunidades na inserção em projetos 

de responsabilidade social; e, no financeiro. Em relação a este último, como exposto anteriormente, a 

Estácio possui uma política de convênios com as empresas. 

Consciente das questões relacionadas aos aspectos financeiros, a Faculdade analisa ainda a 

viabilidade de desenvolver novos programas, em parceria com instituições financeiras de 

financiamento universitário para o corpo discente. 

 

13.8 ORGANIZAÇÃO ESTUDANTIL 

 

Hoje a faculdade não possui uma organização estudantil, mas tem estimulado por meio das 

reuniões mensais com os representantes de turma a formação da organização estudantil. 

 

13.9 ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS 

 

O acompanhamento de egressos é realizado pela faculdade desde a conclusão de sua primeira 

turma. Reconhecendo a importância de se institucionalizar este acompanhamento, as ações 

desempenhadas passaram por várias fases de aperfeiçoamento até chegar à criação do PAE (Programa 

de Acompanhamento do Egresso), que é constituído por um grupo de trabalho e gerenciado pela CPA 

(Comissão Própria de Avaliação). 
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O PAE tem como missão “manter o egresso vinculado à instituição através de ações que 

contribuam para a formação continuada, inserção no mercado de trabalho e divulgação de suas 

experiências profissionais, favorecendo paralelamente o aperfeiçoamento dos cursos e serviços 

oferecidos pela Instituição”.  

Para o desenvolvimento e execução das ações que preconizam a missão do PAE, se fez 

necessária a criação de um canal de comunicação que possibilitasse o acesso do ex aluno de forma ágil 

e que contemplasse as demandas por serviços que agregassem valor à sua formação acadêmica. Para 

suprir esta necessidade foi criado o site do Ex Aluno. Este site possibilitou ao egresso o 

acompanhamento da evolução da sua vida profissional, incluindo promoções e reconhecimentos, e 

também o registro das dificuldades encontradas em relação à formação acadêmica. Estes feedbacks 

tornaram-se excelentes indicadores fornecidos pelos egressos, para a autoavaliação dos cursos 

refletindo no aprimoramento dos seus projetos pedagógicos.  

Respeitando a missão estabelecida para o PAE, o grupo de trabalho definiu suas linhas de 

atuação. Foram definidas três linhas de atuação.  

1) A primeira concentra o foco no acadêmico e objetiva a possibilidade de cada curso conseguir 

estabelecer parâmetros externos de análise e discussão, para o aprimoramento de seus 

respectivos Projetos Pedagógicos através do feedback dos egressos; 

2) A segunda linha possui foco no aluno e visa estabelecer e manter vínculo com o ex aluno de 

forma a garantir a sua proximidade com a faculdade, mesmo após o término de seu curso. Para 

atingimento deste objetivo alguns serviços são disponibilizados, tais como, encontre seus 

colegas, divulgação das publicações e produção científica, divulgação das empresas e serviços 

profissionais dos ex alunos; 

3) A terceira visa manter o egresso atualizado na sua profissão e nas áreas do saber, através da 

educação continuada. Este objetivo é alcançado através do oferecimento de pós graduações, 

eventos e palestras que o motivem a manter o interesse pela sua constante atualização. Estas 

informações são encontradas no site do egresso que possui as seguintes opções: novidades na 

sua área de formação; relação de links interessantes na respectiva área de formação; biblioteca 

virtual e uma relação com cursos de pós graduação, extensão e preparatórios para concursos 

públicos.  

 

O PAE atingiu cinco metas com a sua implantação. A primeira meta foi estabelecer um canal 

de comunicação diferenciado para egressos. Para atingi-la foram utilizadas as seguintes estratégias: 

informar os canais existentes, criar eventos e ações para valorizar o egresso e criar um banner na 

página principal da faculdade. A segunda meta atingida foi a integração dos bancos de dados 

existentes sobre egressos, aprimorando a qualidade das suas informações. Para isto, o processo de 
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registro dos dados sobre alunos foi realizado de forma que a identificação dos ex alunos fosse 

realizada através do SAI. A terceira meta propôs a utilização dos resultados das avaliações sobre os 

egressos como contribuição social para melhoria dos PPC's. Aprimorar os mecanismos de captação de 

vagas e encaminhamento do egresso no mercado de trabalho está vinculada ao departamento de 

estágio e empregos, foi a quarta meta atingida. A quinta e última meta foi promover a conscientização 

de formandos e egressos sobre a importância da formação continuada, através da valorização dos 

cursos de pós graduação e extensão oferecidos pela IES. 



FACULDADE ESTÁCIO DE CURITIBA 

 

 

186 Plano de Desenvolvimento Institucional 
2016 - 2020 

14 ASPECTOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS 

 

14.1 ESTRATÉGIA DE GESTÃO ECONÔMICO FINANCEIRA 

 

A gestão econômico financeira tem como premissa maior o sentido de preservação do 

equilíbrio e sustentabilidade econômica e financeira da instituição, objetivando a viabilização de uma 

política de preços agressiva em benefício do aluno e, em contrapartida,  buscar uma estrutura de custos  

que se adeque ao objetivo estabelecido. 

Neste sentido, estabelecemos o foco dos investimentos em tudo que possa otimizar o suporte à 

atividade fim: tecnologia integrada de última geração, procedimentos estruturados de maneira a 

eliminar retrabalhos e outras ineficiências que afetam os custos.  

Por outro lado, a ação de controle da execução das metas estabelecidas está calcada na 

mensuração da performance em quatro dimensões: finanças, processos, cliente e abrangência. A 

instituição está se estruturando para trabalhar com os indicadores operacionais e estratégicos do 

Balanced Score Card (BSC).  

A Instituição adota como norte a programação financeira e orçamentária anual, fixando limites 

de investimentos e custeio como forma de acompanhar com eficiência e eficácia seus gastos e sua 

arrecadação. 

São efetuados continuamente investimentos para a implementação de controles e sistemas de 

gestão com o objetivo de tornar ágil a tomada de decisões, no sentido de assegurar o cumprimento das 

metas estabelecidas. 

 

14.2 PLANO DE INVESTIMENTOS 

 

O Plano de Investimentos da instituição alinha-se aos princípios adotados na estratégia 

econômico financeira e tem como norte a viabilização de novos cursos e a otimização da gestão. Tais 

investimentos são planejados levando-se em conta a expansão do corpo discente e o aprimoramento da 

qualidade do ensino, mantendo-se o foco em nosso objetivo social de prestar serviços de qualidade 

com preços acessíveis na área educacional. 

A política da Instituição, tomada de uma maneira global, contempla investimentos no acervo 

bibliográfico, em mobiliário, em equipamentos laboratoriais e de audiovisual, em infraestrutura 

tecnológica e em sistemas de gestão empresarial. 

De acordo com a projeção de evolução do alunado da Instituição no período de vigência deste 

PDI, a Instituição terá até 2020 5000 alunos, prevendo-se a continuidade dos cursos em funcionamento 
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e a implantação de novos cursos. Sendo assim, haverá necessidade de uma expansão da infraestrutura 

física e acadêmica para atender o crescimento de matrículas. 

A partir de 2016 a instituição investirá R$ 2.300.000,00 em reformas, tais como, a mudança na 

estrutura na sala dos professores, coordenadores, equipe acadêmica, direção e secretaria. Esses 

departamentos serão alocados em uma estrutura de 300m2, para dar total condição física para o bom 

desenvolvimento dos trabalhos de cada área. Na Secretaria será feita a reforma com o objetivo de 

estabelecer melhor atendimento aos alunos e melhor local de trabalho aos funcionários do 

departamento. Com essas alterações serão construídas três salas de aula, com capacidade para 40 

alunos cada uma, tendo essas toda a estrutura necessária para um bom desenvolvimento dos estudos. 

Tendo em vista que o prédio atual não permite mais reformas após essa última, para o segundo 

semestre de 2018 será proposta a construção de um novo campi junto com investidores ou a compra de 

um novo prédio, ou a compra de um novo terreno para ser construído um Campus, assim já sendo 

projetado espaço físico adequado para os objetivos macro da instituição. A previsão de compra das 

novas estruturas é o primeiro semestre de 2018, construção, segundo semestre de 2018, e mudança de 

estrutura para o primeiro semestre de 2019. 

 

14.3 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 

PACOTE  2016 2017 2018 2019 2020 

ROL  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Apoio  10,65% 10,00% 9,50% 9,00% 8,50% 

Docente  35,80% 34,00% 30,00% 28,00% 28,00% 

Educacionais  1,91% 1,50% 1,50% 1,00% 1,00% 

Imóveis  9,88% 8,50% 7,50% 7,00% 6,50% 

Utilidades  2,40% 2,00% 1,50% 1,50% 1,50% 

Outros Pacotes  6,52% 5,50% 5,00% 4,50% 4,50% 

Vendas   0,49% 1,00% 1,00% 1,50% 2,00% 

PDD  4,29% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 

EBITDA  28,06% 34,00% 41,00% 
45,0 

0% 

54,00% 

Tabela 30 – Previsão Orçamentária 

Fonte: Faculdade Estácio de Curitiba, 2015. 

 

  VARIAÇÃO  VARIAÇÃO YTD 

 ANO R$ % R$ % 

      

Receita Bruta (R$ mil) 16.876 35 3% 1.250 8% 

Deduções (4.982) 54 (13%) (1.012) 26% 



FACULDADE ESTÁCIO DE CURITIBA 

 

 

188 Plano de Desenvolvimento Institucional 
2016 - 2020 

Bolsas Concedidas (3.805) 55 (15%) (400) 12% 

Abatimentos (19) 14 (103%) 124 (86%) 

Cancelamentos (878) (12) 123% (722) 462% 

Devoluções (22) (0) - (17) 345% 

Impostos (259) (2) 12% 2 (1%) 

Outras Receitas 385 0 1% 233 154% 

Taxas 64 6 1245% 49 324% 

Multas e Juros 183 (4) (30%) 79 75% 

Outras Receitas Op. 137 (2) (100%) 105 329% 

      

ROL 12.278 88 10% 471 4% 

      

      

Despesas (7.429) (32) 6% 201 (3%) 

Pessoal (4.802) 34 (10%) (113) 2% 

Administrativos (0) (0) - (0) n/d 

Apoio (1.223) 20 (21%) 207 (14%) 

Docentes (3.579) 15 (6%) (320) 10% 

Aluguéis - não-Imóveis (4) - - (2) 62% 

Despesas Administrativas (76) (7) 176% 32 (30%) 

Despesas Institucionais (32) (0) 32% (8) 34% 

Educacionais (214) (32) 5689% 53 (20%) 

Gente Indiretos (23) 2 (56%) 12 (35%) 

Imóveis (1.870) (1) 0% (38) 2% 

Informática e Telecom (63) 1 (31%) (28) 80% 

Legais e Judiciais 422 (1) 49% 468 (1026%) 

Viagens (30) (2) 656% (22) 266% 

Serviços de Terceiros (514) (11) 34% (119) 30% 

Utilidades (177) (12) 133% (50) 39% 

Vendas & Marketing (48) (3) 62% 14 (23%) 

Leasing - - - - n/d 

      

      

PDD (1.034) (20) 15% (506) 96% 

% ROL -8% -23%  -108%  

      

      

EBITDA 3.816 37 18% 165 5% 

 

Variação e Impacto (%) dos indicadores - 2010 - Realizado 

Descrição MEDIDA Acum 

Bas eTotal de Alunos Qtd. 2.185  

Base Presencial – Total Qtd. 2.174  

Graduação + Politécnico Qtd. 2.167  

Pós Graduação Qtd. 8  

Base EAD – Total Qtd. 10  

Graduação + Politécnico Qtd. 0  

Pós Graduação Qtd. 10  
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Descrição MEDIDA Acum 

ROL TOTAL R$ 12.668.823 

ROL Presencial R$ 12.338.431 

ROL Presencial - Graduação + Politécnico R$ 12.329.941 

ROL Presencial - Pós Graduação R$ 8.489  

ROL EAD R$ (466) 

ROL EAD - Graduação + Politécnico R$ 0  

ROL EAD - Pós Graduação R$ (466) 

Deduções sem cancelados Presencial - Grad. + Politéc. R$ 0  

Deduções sem cancelados EAD - Grad. + Politéc. R$ 0  

OUTRAS RECEITAS R$ 330.858  

Curso de Extensão R$ 28.844  

Receitas com Convênios R$ 120.000  

Receitas de Aluguéis R$ 0  

Receitas de Aluguéis Eventuais R$ 17.068  

Outros Produtos (Aula Mais, PROAB, etc) R$ 0  

Outros R$ 164.945  

PESSOAL R$ 4.801.385  

Apoio R$ 1.240.904  

Docente R$ 3.560.481  

G&A R$ 3.316.730  

Educacionais R$ 420.909  

Imóveis Aluguel R$ 1.760.791  

Imóveis Convênio R$ 0  

Utilidades R$ 145.207  

Outros Pacotes R$ 989.823  

VENDAS R$ 80.894  

PDD R$ 209.044  

EBITDA R$ 4.260.770  

MARGEM EBITDA % 34% 

   

Descrição MEDIDA Acum 

BaseTotal % 100% 

Base Presencial – Total % 100% 

Graduação + Politécnico % 99% 

Pós Graduação % 0% 

Base EAD – Total % 0% 

Graduação + Politécnico % 0% 

Pós Graduação % 0% 

ROL TOTAL % 100% 

ROL Presencial % 97% 

ROL Presencial - Graduação + Politécnico % 97% 

ROL Presencial - Pós Graduação % 0% 

ROL EAD % 0% 

ROL EAD - Graduação + Politécnico % 0% 

ROL EAD - Pós Graduação % 0% 

Deduções Presencial - Graduação + Politécnico % 0% 

Deduções EAD - Graduação + Politécnico % 0% 

OUTRAS RECEITAS % 3% 

Curso de Extensão % 0% 

Receitas com Convênios % 1% 

Receitas de Aluguéis % 0% 

Receitas de Aluguéis Eventuais % 0% 
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Outros Produtos (Aula Mais, PROAB, etc) % 0% 

Outros % 1% 

Descrição MEDIDA Acum 

PESSOAL % 38% 

Apoio % 10% 

Docente % 28% 

G&A % 26% 

Educacionais % 3% 

Imóveis Aluguel % 14% 

Imóveis Convênio % 0% 

Utilidades % 1% 

Outros Pacotes % 8% 

VENDAS % 1% 

PDD % 2% 

EBITDA % 34% 

MARGEM EBITDA % 34% 

 

Indicadores 2010 - Projeção PPO / Unidades 

BASE DE ALUNOS    

Descrição MEDIDA Com EAD Sem EAD 

BaseTotal Qtd. 2.252 2.242 

Base Presencial – Total Qtd. 2.242 2.242 

Graduação Tradicional + Politécnico Qtd. 2.234 2.234 

Pós Graduação Qtd. 8 8 

Base EAD – Total Qtd. 10 

 Graduação Tradicional + Politécnico Qtd. - 

Pós Graduação Qtd. 10 

    

TICKET MÉDIO    

Descrição MEDIDA Com EAD Sem EAD 

Ticket Médio Total R$ 457 459 

Ticket Médio Presencial + Ganho Bolsa R$ 459 459 

Graduação + Politécnico R$ 460 460 

Pós Graduação R$ 94 94 

Ticket Médio Presencial EAD + Ganho 

Bolsa 
R$ 4  

 EAD R$ -  

Pós Graduação R$ 4  

    

DEDUÇÕES    

Deduções MEDIDA Com EAD Sem EAD 

Deduções Totais R$ 4.624.038 4.624.038 

Deduções Presencial - Graduação + 

Politécnico 
R$ 4.624.038 4.624.038 

Graduação + Politécnico R$ 4.620.948 4.620.948 

Pos Graduação R$ 3.089 3.089 

Deduções EAD - Graduação + Politécnico R$ - 

 Graduação + Politécnico R$ - 

Pos Graduação R$ - 

    

Dedução / ROL MEDIDA Com EAD Sem EAD 

Deduções Totais % 36% 36% 

Deduções Presencial - Graduação + 

Politécnico 
% 36% 36% 

Graduação + Politécnico % 36% 36% 

Pos Graduação % 0% 0% 
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Deduções EAD - Graduação + Politécnico % 0% 

 Graduação + Politécnico % 0% 

Pos Graduação % 0% 

    

Dedução média por aluno MEDIDA Deduções Ganho 

Deduções Totais R$ 171 

 

Deduções Presencial - Graduação + 

Politécnico 
R$ 172 

Graduação + Politécnico R$ 172 

Pos Graduação R$ 34 

Deduções EAD - Graduação + Politécnico R$ 0 

Graduação + Politécnico R$ 0 

Pos Graduação R$ 0 

    

RECEITA LÍQUIDA    

Descrição MEDIDA Com EAD Sem EAD 

ROL Total R$ 12.742.499 12.742.033 

ROL Presencial R$ 12.338.431 12.338.431 

ROL Presencial - Graduação + 

Politécnico 
R$ 12.329.941 12.329.941 

ROL Presencial - Pós Graduação R$ 8.489 8.489 

ROL EAD R$ 466 

 ROL EAD - Graduação + Politécnico R$ - 

ROL EAD - Pós Graduação R$ 466 

Outras Receitas R$ 403.602 403.602 

Curso de Extensão R$ 30.205 30.205 

Receitas com Convênios R$ - - 

Receitas de Aluguéis R$ - - 

Receitas de Aluguéis Eventuais R$ 115.626 115.626 

Outros Produtos (Aula Mais, PROAB, 

etc) 
R$ - - 

Outros R$ 257.771 257.771 

    

Análise Vertical da ROL MEDIDA Com EAD Sem EAD 

ROL Total % 100% 100% 

ROL Presencial % 97% 97% 

ROL EAD % 0% 0% 

Outras Receitas % 3% 3% 

    

CUSTOS & DESPESAS    

Custos / ROL MEDIDA Com EAD Sem EAD 

PESSOAL % 36,6% 36,6% 

Apoio % 8,9% 8,9% 

Docente % 27,8% 27,8% 

G&A % 25,2% 25,2% 

Educacionais % 2,4% 2,4% 

Imóveis Convênio % 0,0% 0,0% 

Imóveis Aluguel % 14,7% 14,7% 

Utilidades % 1,3% 1,3% 

Outros Pacotes % 6,7% 6,7% 

VENDAS % 0,5% 0,5% 

PDD % 3,8% 3,8% 

    

Descrição MEDIDA Com EAD Sem EAD 

PESSOAL R$ 4.553.835 4.553.835 

Apoio R$ 1.129.517 1.129.517 

Docente R$ 3.424.318 3.424.318 

G&A R$ 3.206.742 3.206.742 

Educacionais R$ 308.483 308.483 
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Imóveis Convênio R$ - - 

Imóveis Aluguel R$ 1.873.299 1.873.299 

Utilidades R$ 169.959 169.959 

Outros Pacotes R$ 855.000 855.000 

VENDAS R$ 58.848 58.848 

PDD R$ 488.771 488.771 

    

    

EBITDA    

    

Descrição MEDIDA Com EAD Sem EAD 

 EBITDA   R$  4.434.304 4.433.838 

MARGEM EBITDA % 35% 35% 

 

Indicadores 2011 - Projeção 

  Aumento de Rol Ganho de Eficiência 

BASE DE ALUNOS     

Descrição MEDIDA Com EAD Sem EAD Com EAD Sem EAD 

BaseTotal Qtd. 2.506 2.496 2.506 2.496 

Base Presencial – Total Qtd. 2.496 2.496 2.496 2.496 

Graduação Tradicional + Politécnico Qtd. 2.436 2.436 2.436 2.436 

Pós Graduação Qtd. 60 60 60 60 

Base EAD – Total Qtd. 10 

 

10 

 Graduação Tradicional + Politécnico Qtd. - - 

Pós Graduação Qtd. 10 10 

TICKET MÉDIO     

Descrição MEDIDA Com EAD Sem EAD Com EAD Sem EAD 

Ticket Médio Total R$ 489 490 528 529 

Ticket Médio Presencial + Ganho Bolsa R$ 477 477 516 516 

Graduação + Politécnico R$ 481 481 520 520 

Pós Graduação R$ 320 320 320 320 

Ticket Médio Presencial EAD + Ganho Bolsa R$ 150 

 

150 

  EAD R$ 240 240 

Pós Graduação R$ 150 150 

      

DEDUÇÕES      

Deduções MEDIDA Com EAD Sem EAD Com EAD Sem EAD 

Deduções Totais R$ 5.290.468 5.290.468 4.125.000 4.125.000 

Deduções Presencial - Graduação + Politécnico R$ 5.290.468 5.290.468 4.125.000 4.125.000 

Graduação + Politécnico R$ 5.264.639 5.264.639 4.100.000 4.100.000 

Pos Graduação R$ 25.828 25.828 25.000 25.000 

Deduções EAD - Graduação + Politécnico R$ - 

 

- 

 Graduação + Politécnico R$ - - 

Pos Graduação R$ - - 

      

Dedução / ROL MEDIDA Com EAD Sem EAD Com EAD Sem EAD 

Deduções Totais % 36% 36% 26% 26% 

Deduções Presencial - Graduação + Politécnico % 36% 36% 26% 26% 

Graduação + Politécnico % 36% 36% 26% 26% 

Pos Graduação % 0% 0% 0% 0% 

Deduções EAD - Graduação + Politécnico % 0% 

 

0% 

 Graduação + Politécnico % 0% 0% 

Pos Graduação % 0% 0% 
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Dedução média por aluno MEDIDA Deduções Ganho Deduções 
Ganho 

2011x2010 

Deduções Totais R$ 176 

 

137 39 

Deduções Presencial - Graduação + Politécnico R$ 177 138 39 

Graduação + Politécnico R$ 180 140 40 

Pos Graduação R$ 36 35 1 

Deduções EAD - Graduação + Politécnico R$ 0 0 - 

Graduação + Politécnico R$ 0 0 - 

Pos Graduação R$ 0 0 - 

      

RECEITA LÍQUIDA     

Descrição MEDIDA Com EAD Sem EAD Com EAD Sem EAD 

ROL Total R$ 14.708.965 14.690.965 15.873.605 15.855.605 

ROL Presencial R$ 14.277.883 14.277.883 15.442.523 15.442.523 

ROL Presencial - Graduação + 

Politécnico 
R$ 14.047.483 14.047.483 15.212.123 15.212.123 

ROL Presencial - Pós Graduação R$ 230.400 230.400 230.400 230.400 

ROL EAD R$ 18.000 

 

18.000 

 ROL EAD - Graduação + Politécnico R$ - - 

ROL EAD - Pós Graduação R$ 18.000 18.000 

Outras Receitas R$ 413.082 413.082 413.082 413.082 

Curso de Extensão R$ 60.000 60.000 60.000 60.000 

Receitas com Convênios R$ - - - - 

Receitas de Aluguéis R$ - - - - 

Receitas de Aluguéis Eventuais R$ 80.000 80.000 80.000 80.000 

Outros Produtos (Aula Mais, PROAB, 

etc) 
R$ 5.000 5.000 5.000 5.000 

Outros R$ 268.082 268.082 268.082 268.082 

      

Análise Vertical da ROL MEDIDA Com EAD Sem EAD Com EAD Sem EAD 

ROL Total % 100% 100% 100% 100% 

ROL Presencial % 97% 97% 97% 97% 

ROL EAD % 0% 0% 0% 0% 

Outras Receitas % 3% 3% 3% 3% 

      

CUSTOS & DESPESAS     

Custos / ROL MEDIDA Com EAD Sem EAD Com EAD Sem EAD 

PESSOAL % 34,4% 34,4% 38,0% 38,0% 

Apoio % 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 

Docente % 26,3% 26,3% 30,0% 30,0% 

G&A % 23,9% 24,1% 24,4% 24,4% 

Educacionais % 2,9% 2,9% 1,5% 1,5% 

Imóveis Convênio % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Imóveis Aluguel % 13,5% 13,6% 15,5% 15,5% 

Utilidades % 1,4% 1,6% 1,4% 1,4% 

Outros Pacotes % 6,1% 6,1% 6,0% 6,0% 

VENDAS % 0,4% 0,4% 0,5% 0,5% 

PDD % 3,8% 3,8% 3,5% 3,5% 

      

Descrição MEDIDA Com EAD Sem EAD Com EAD Sem EAD 

PESSOAL R$ 4.941.289 4.941.289 5.902.645 5.902.645 

Apoio R$ 1.180.345 1.180.345 1.269.888 1.269.888 

Docente R$ 3.760.944 3.760.944 4.632.757 4.632.757 
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G&A R$ 3.516.692 3.545.030 3.873.160 3.873.160 

Educacionais R$ 431.135 427.425 238.104 238.104 

Imóveis Convênio R$ - - - - 

Imóveis Aluguel R$ 1.991.234 1.991.234 2.460.409 2.460.409 

Utilidades R$ 200.848 232.896 222.230 222.230 

Outros Pacotes R$ 893.475 893.475 952.416 952.416 

VENDAS R$ 61.496 61.496 79.368 79.368 

PDD R$ 564.199 563.530 555.576 555.576 

      

EBITDA  EBITDA    

Descrição MEDIDA Com EAD Sem EAD Com EAD Sem EAD 

 EBITDA  R$ 5.625.288 5.579.620 5.462.856 5.444.856 

MARGEM EBITDA % 38% 38% 34% 34% 

 

Indicadores 2012 - Projeção 

  Aumento de Rol Ganho de Eficiência 

BASE DE ALUNOS     

Descrição MEDIDA Com EAD Sem EAD Com EAD Sem EAD 

BaseTotal Qtd. 3.950 3.500 3.950 3.500 

Base Presencial – Total Qtd. 3.500 3.500 3.500 3.500 

Graduação Tradicional + 

Politécnico 
Qtd. 3.300 3.300 3.300 3.300 

Pós Graduação Qtd. 200 200 200 200 

Base EAD – Total Qtd. 450 

 

450 

 
Graduação Tradicional + 

Politécnico 
Qtd. 350 350 

Pós Graduação Qtd. 100 100 

      

TICKET MÉDIO      

Descrição MEDIDA Com EAD Sem EAD Com EAD Sem EAD 

Ticket Médio Total R$ 507 542 526 573 

Ticket Médio Presencial + Ganho 

Bolsa 
R$ 532 532 563 563 

Graduação + Politécnico R$ 544 544 577 577 

Pós Graduação R$ 334 334 334 334 

Ticket Médio Presencial EAD + 

Ganho Bolsa 
R$ 230 

 

156 

 
 EAD R$ 251 156 

Pós Graduação R$ 157 157 

      

DEDUÇÕES      

Deduções MEDIDA Com EAD Sem EAD Com EAD Sem EAD 

Deduções Totais R$ 5.891.209 5.891.209 4.987.000 4.587.000 

Deduções Presencial - Graduação 

+ Politécnico 
R$ 5.891.209 5.891.209 4.587.000 4.587.000 

Graduação + Politécnico R$ 5.804.126 5.804.126 4.500.000 4.500.000 

Pos Graduação R$ 87.083 87.083 87.000 87.000 

Deduções EAD - Graduação + 

Politécnico 
R$ - 

 

400.000 

 
Graduação + Politécnico R$ - 400.000 

Pos Graduação R$ - - 

      

Deduções Totais % 25% 26% 20% 19% 
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Deduções Presencial - Graduação 

+ Politécnico 
% 25% 26% 18% 19% 

Graduação + Politécnico % 24% 25% 18% 19% 

Pos Graduação % 0% 0% 0% 0% 

Deduções EAD - Graduação + 

Politécnico 
% 0% 

 

2% 

 
Graduação + Politécnico % 0% 2% 

Pos Graduação % 0% 0% 

      

Dedução média por aluno MEDIDA Deduções Ganho Deduções 
Ganho 

2012x2011 

Deduções Totais R$ 124 

 

105 19 

Deduções Presencial - Graduação 

+ Politécnico 
R$ 140 109 31 

Graduação + Politécnico R$ 147 114 33 

Pos Graduação R$ 36 36 0 

Deduções EAD - Graduação + 

Politécnico 
R$ 0 74 

-                                           

74 

Graduação + Politécnico R$ 0 95 
-                                           

95 

Pos Graduação R$ 0 0 - 

      

RECEITA LÍQUIDA     

Descrição MEDIDA Com EAD Sem EAD Com EAD Sem EAD 

ROL Total R$ 24.013.821 22.772.361 24.918.030 24.076.570 

ROL Presencial R$ 22.337.455 22.337.455 23.641.664 23.641.664 

ROL Presencial - Graduação 

+ Politécnico 
R$ 21.534.895 21.534.895 22.839.021 22.839.021 

ROL Presencial - Pós 

Graduação 
R$ 802.560 802.560 802.643 802.643 

ROL EAD R$ 1.241.460 

 

841.460 

 
ROL EAD - Graduação + 

Politécnico 
R$ 1.053.360 653.360 

ROL EAD - Pós Graduação R$ 188.100 188.100 

Outras Receitas R$ 434.905 434.905 434.905 434.905 

Curso de Extensão R$ 66.000 66.000 66.000 66.000 

Receitas com Convênios R$ - - - - 

Receitas de Aluguéis R$ - - - - 

Receitas de Aluguéis 

Eventuais 
R$ 84.800 84.800 84.800 84.800 

Outros Produtos (Aula Mais, 

PROAB, etc) 
R$ 5.300 5.300 5.300 5.300 

Outros R$ 278.805 278.805 278.805 278.805 

Descrição MEDIDA Com EAD Sem EAD Com EAD Sem EAD 

ROL Total % 100% 100% 100% 100% 

ROL Presencial % 93% 98% 95% 98% 

ROL EAD % 5% 0% 3% 0% 

Outras Receitas % 2% 2% 2% 2% 

      

CUSTOS & DESPESAS     

Custos / ROL MEDIDA Com EAD Sem EAD Com EAD Sem EAD 

PESSOAL % 32,4% 32,7% 36,0% 36,3% 

Apoio % 5,8% 6,1% 8,0% 8,3% 

Docente % 26,7% 26,7% 28,0% 28,0% 

G&A % 17,7% 18,1% 19,0% 19,7% 

Educacionais % 3,8% 3,2% 3,7% 3,9% 
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Imóveis Convênio % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Imóveis Aluguel % 8,7% 9,1% 9,0% 9,3% 

Utilidades % 1,1% 1,4% 1,3% 1,3% 

Outros Pacotes % 4,1% 4,4% 5,0% 5,2% 

VENDAS % 0,3% 0,4% 0,5% 0,5% 

PDD % 3,5% 3,5% 3,0% 3,1% 

      

Descrição MEDIDA Com EAD Sem EAD Com EAD Sem EAD 

PESSOAL R$ 7.340.446 7.340.446 8.613.108 8.613.108 

Apoio R$ 1.382.769 1.382.769 1.993.442 1.993.442 

Docente R$ 5.957.677 5.957.677 6.619.666 6.619.666 

G&A R$ 4.251.048 4.132.598 4.742.309 4.742.309 

Educacionais R$ 900.843 733.893 929.851 929.851 

Imóveis Convênio R$ - - - - 

Imóveis Aluguel R$ 2.081.649 2.081.649 2.242.623 2.242.623 

Utilidades R$ 273.281 321.781 323.934 323.934 

Outros Pacotes R$ 995.275 995.275 1.245.901 1.245.901 

VENDAS R$ 82.940 82.940 124.590 124.590 

PDD R$ 840.484 797.937 747.541 747.541 

      

EBITDA  EBITDA    

Descrição MEDIDA Com EAD Sem EAD Com EAD Sem EAD 

 EBITDA  R$ 11.498.904 10.418.440 10.690.481 9.849.021 

MARGEM EBITDA % 48% 46% 43% 41% 

 

 

Indicadores 2013 - Projeção 

  Aumento de Rol Ganho de Eficiência 

BASE DE ALUNOS     

Descrição MEDIDA Com EAD Sem EAD Com EAD Sem EAD 

BaseTotal Qtd. 4.600 3.800 4.600 3.800 

Base Presencial – Total Qtd. 3.800 3.800 3.800 3.800 

Graduação Tradicional + 

Politécnico 
Qtd. 3.600 3.600 3.600 3.600 

Pós Graduação Qtd. 200 200 200 200 

Base EAD – Total Qtd. 800 

 

800 

 
Graduação Tradicional + 

Politécnico 
Qtd. 700 700 

Pós Graduação Qtd. 100 100 

      

TICKET MÉDIO     

Descrição MEDIDA Com EAD Sem EAD Com EAD Sem EAD 

Ticket Médio Total R$ 523 599 534 602 

Ticket Médio Presencial + Ganho 

Bolsa 
R$ 589 589 592 592 

Graduação + Politécnico R$ 603 603 606 606 

Pós Graduação R$ 349 349 346 346 

Ticket Médio Presencial EAD + 

Ganho Bolsa 
R$ 163 

 

213 

 
 EAD R$ 163 220 

Pós Graduação R$ 164 164 

      

DEDUÇÕES      
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Deduções MEDIDA Com EAD Sem EAD Com EAD Sem EAD 

Deduções Totais R$ 5.964.026 5.220.915 5.450.000 5.100.000 

Deduções Presencial - Graduação 

+ Politécnico 
R$ 5.220.915 5.220.915 5.100.000 5.100.000 

Graduação + Politécnico R$ 5.130.000 5.130.000 5.000.000 5.000.000 

Pos Graduação R$ 90.915 90.915 100.000 100.000 

Deduções EAD - Graduação + 

Politécnico 
R$ 743.111 

 

350.000 

 
Graduação + Politécnico R$ 836.000 350.000 

Pos Graduação R$ - - 

      

Deduções MEDIDA Com EAD Sem EAD Com EAD Sem EAD 

Deduções Totais % 21% 19% 18% 19% 

Deduções Presencial - Graduação 

+ Politécnico 
% 18% 19% 17% 19% 

Graduação + Politécnico % 18% 19% 17% 18% 

Pos Graduação % 0% 0% 0% 0% 

Deduções EAD - Graduação + 

Politécnico 
% 3% 

 

1% 

 
Graduação + Politécnico % 3% 1% 

Pos Graduação % 0% 0% 

Descrição MEDIDA Com EAD Sem EAD Com EAD Sem EAD 

Deduções Totais R$ 108 

 

99 9 

Deduções Presencial - Graduação 

+ Politécnico 
R$ 114 112 3 

Graduação + Politécnico R$ 119 116 3 

Pos Graduação R$ 38 42 
-                                             

4 

Deduções EAD - Graduação + 

Politécnico 
R$ 77 36 41 

Graduação + Politécnico R$ 100 42 58 

Pos Graduação R$ 0 0 - 

      

RECEITA LÍQUIDA     

Descrição MEDIDA Com EAD Sem EAD Com EAD Sem EAD 

ROL Total R$ 28.895.397 27.333.310 29.502.312 27.454.225 

ROL Presencial R$ 26.875.246 26.875.246 26.996.161 26.996.161 

ROL Presencial - Graduação 

+ Politécnico 
R$ 26.036.484 26.036.484 26.166.484 26.166.484 

ROL Presencial - Pós 

Graduação 
R$ 838.762 838.762 829.677 829.677 

ROL EAD R$ 1.562.087 

 

2.048.087 

 
ROL EAD - Graduação + 

Politécnico 
R$ 1.365.522 1.851.522 

ROL EAD - Pós Graduação R$ 196.565 196.565 

Outras Receitas R$ 458.064 458.064 458.064 458.064 

Curso de Extensão R$ 72.600 72.600 72.600 72.600 

Receitas com Convênios R$ - - - - 

Receitas de Aluguéis R$ - - - - 

Receitas de Aluguéis 

Eventuais 
R$ 89.888 89.888 89.888 89.888 

Outros Produtos (Aula Mais, 

PROAB, etc) 
R$ 5.618 5.618 5.618 5.618 

Outros R$ 289.958 289.958 289.958 289.958 

      

ROL Total % 100% 100% 100% 100% 

ROL Presencial % 93% 98% 92% 98% 
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ROL EAD % 5% 0% 7% 0% 

Outras Receitas % 2% 2% 2% 2% 

      

CUSTOS & DESPESAS     

Custos / ROL MEDIDA Com EAD Sem EAD Com EAD Sem EAD 

PESSOAL % 33,9% 34,4% 35,0% 35,6% 

Apoio % 7,2% 7,6% 8,0% 8,6% 

Docente % 26,7% 26,7% 27,0% 27,0% 

G&A % 17,5% 17,7% 17,7% 19,1% 

Educacionais % 4,5% 3,6% 4,4% 4,8% 

Imóveis Convênio % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Imóveis Aluguel % 7,5% 8,0% 7,5% 8,1% 

Utilidades % 1,0% 1,3% 1,3% 1,4% 

Outros Pacotes % 4,5% 4,8% 4,5% 4,8% 

VENDAS % 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 

PDD % 3,0% 3,1% 2,5% 2,7% 

      

Descrição MEDIDA Com EAD Sem EAD Com EAD Sem EAD 

PESSOAL R$ 9.267.518 9.267.518 9.649.148 9.649.148 

Apoio R$ 2.083.147 2.083.147 2.360.185 2.360.185 

Docente R$ 7.184.371 7.184.371 7.288.964 7.288.964 

G&A R$ 5.058.346 4.824.546 5.232.681 5.232.681 

Educacionais R$ 1.287.193 990.393 1.308.874 1.308.874 

Imóveis Convênio R$ - - - - 

Imóveis Aluguel R$ 2.176.174 2.176.174 2.212.673 2.212.673 

Utilidades R$ 293.012 356.012 383.530 383.530 

Outros Pacotes R$ 1.301.967 1.301.967 1.327.604 1.327.604 

VENDAS R$ 130.197 130.197 147.512 147.512 

PDD R$ 866.862 848.658 737.558 737.558 

      

EBITDA      

Descrição MEDIDA Com EAD Sem EAD Com EAD Sem EAD 

 EBITDA  R$ 13.572.474 12.262.391 13.735.412 11.687.326 

MARGEM EBITDA % 47% 45% 47% 43% 

 

 

Indicadores 2014 - Projeção 

  Aumento de Rol Ganho de Eficiência 

BASE DE ALUNOS     

Descrição MEDIDA Com EAD Sem EAD Com EAD Sem EAD 

BaseTotal Qtd. 4.738 3.914 4.738 3.914 

Base Presencial – Total Qtd. 3.914 3.914 3.914 3.914 

Graduação Tradicional + 

Politécnico 
Qtd. 3.708 3.708 3.708 3.708 

Pós Graduação Qtd. 206 206 206 206 

Base EAD – Total Qtd. 824 
- 

- 

- 

824 
- 

- 

- 

Graduação Tradicional + 

Politécnico 
Qtd. 721 721 

Pós Graduação Qtd. 103 103 

      

TICKET MÉDIO     

Descrição MEDIDA Com EAD Sem EAD Com EAD Sem EAD 
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Ticket Médio Total R$ 539 617 550 620 

Ticket Médio Presencial + Ganho 

Bolsa 
R$ 607 607 610 610 

Graduação + Politécnico R$ 621 621 624 624 

Pós Graduação R$ 360 360 356 356 

Ticket Médio Presencial EAD + 

Ganho Bolsa 
R$ 168 - 

- 

- 

220 - 

- 

- 
 EAD R$ 167 227 

Pós Graduação R$ 169 169 

      

DEDUÇÕES      

Deduções MEDIDA Com EAD Sem EAD Com EAD Sem EAD 

Deduções Totais R$ 6.142.947 5.377.542 5.613.500 5.100.000 

Deduções Presencial - Graduação 

+ Politécnico 
R$ 5.377.542 5.377.542 5.253.000 5.100.000 

Graduação + Politécnico R$ 5.283.900 5.283.900 5.150.000 5.000.000 

Pos Graduação R$ 93.642 93.642 103.000 100.000 

Deduções EAD - Graduação + 

Politécnico 
R$ 765.404 - 

- 

- 

360.500 

 
Graduação + Politécnico R$ 861.080 360.500 

Pos Graduação R$ - - 

Dedução / ROL MEDIDA Com EAD Sem EAD Com EAD Sem EAD 

Deduções Totais % 21% 20% 19% 19% 

Deduções Presencial - Graduação 

+ Politécnico 
% 19% 20% 18% 19% 

Graduação + Politécnico % 18% 19% 17% 19% 

Pos Graduação % 0% 0% 0% 0% 

Deduções EAD - Graduação + 

Politécnico 
% 3% 0% 

0% 

0% 

1% 0% 

0% 

0% 
Graduação + Politécnico % 3% 1% 

Pos Graduação % 0% 0% 

      

Dedução média por aluno MEDIDA Deduções Ganho Deduções 
Ganho 

2014x2013 

Deduções Totais R$ 111 

 

102 10 

Deduções Presencial - Graduação 

+ Politécnico 
R$ 118 115 3 

Graduação + Politécnico R$ 122 119 3 

Pos Graduação R$ 39 43 - 4 

Deduções EAD - Graduação + 

Politécnico 
R$ 80 38 42 

Graduação + Politécnico R$ 103 43 60 

Pos Graduação R$ - - - 

      

RECEITA LÍQUIDA     

Descrição MEDIDA Com EAD Sem EAD Com EAD Sem EAD 

ROL Total R$ 29.762.259 28.153.309 30.387.381 28.277.852 

ROL Presencial R$ 27.681.504 27.681.504 27.806.046 27.806.046 

ROL Presencial - Graduação 

+ Politécnico 
R$ 26.817.578 26.817.578 26.951.478 26.951.478 

ROL Presencial - Pós 

Graduação 
R$ 863.925 863.925 854.568 854.568 

ROL EAD R$ 1.608.950 - 

- 

- 

2.109.530 - 

- 

- 

        Graduação+Politécnico R$ 1.406.488 1.907.068 

Pós Graduação R$ 202.461 202.461 

Outras Receitas R$ 471.806 471.806 471.806 471.806 
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Curso de Extensão R$ 74.778 74.778 74.778 74.778 

Receitas com Convênios R$ - - - - 

Receitas de Aluguéis R$ - - - - 

Receitas de Aluguéis Eventuais R$ 92.585 92.585 92.585 92.585 

Outros Produtos (Aula Mais, 

PROAB, etc) 
R$ 5.787 5.787 5.787 5.787 

Outros R$ 298.656 298.656 298.656 298.656 

      

Análise Vertical da ROL MEDIDA Com EAD Sem EAD Com EAD Sem EAD 

ROL Total % 100% 100% 100% 100% 

ROL Presencial % 93% 98% 92% 98% 

ROL EAD % 5% 0% 7% 0% 

Outras Receitas % 2% 2% 2% 2% 

      

CUSTOS & DESPESAS     

Custos / ROL MEDIDA Com EAD Sem EAD Com EAD Sem EAD 

PESSOAL % 35,0% 35,4% 36,1% 36,7% 

Apoio % 7,4% 7,8% 8,2% 8,9% 

Docente % 27,5% 27,5% 27,8% 27,8% 

G&A % 18,0% 18,2% 18,3% 19,6% 

Educacionais % 4,6% 3,7% 4,6% 4,9% 

Imóveis Convênio % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Imóveis Aluguel % 7,8% 8,2% 7,7% 8,3% 

Utilidades % 1,0% 1,3% 1,3% 1,4% 

Outros Pacotes % 4,6% 4,9% 4,6% 5,0% 

VENDAS % 0,5% 0,5% 0,5% 0,6% 

PDD % 3,1% 3,2% 2,6% 2,8% 

      

Descrição MEDIDA Com EAD Sem EAD Com EAD Sem EAD 

PESSOAL R$ 9.545.544 9.545.544 9.938.623 9.938.623 

Apoio R$ 2.145.642 2.145.642 2.430.990 2.430.990 

Docente R$ 7.399.902 7.399.902 7.507.632 7.507.632 

G&A R$ 5.210.097 4.969.283 5.389.662 5.389.662 

Educacionais R$ 1.325.809 1.020.105 1.348.140 1.348.140 

Imóveis Convênio R$ - - - - 

Imóveis Aluguel R$ 2.241.459 2.241.459 2.279.054 2.279.054 

Utilidades R$ 301.803 366.693 395.036 395.036 

Outros Pacotes R$ 1.341.026 1.341.026 1.367.432 1.367.432 

VENDAS R$ 134.103 134.103 151.937 151.937 

PDD R$ 892.868 874.117 759.685 759.685 

      

EBITDA      

Descrição MEDIDA Com EAD Sem EAD Com EAD Sem EAD 

 EBITDA  R$ 13.979.648 12.630.263 14.147.475 
12.037.94

5 

MARGEM EBITDA % 48% 46% 48% 44% 

 

Indicadores 2015 - Projeção 

  Aumento de Rol Ganho de Eficiência 

BASE DE ALUNOS     

Descrição MEDIDA Com EAD Sem EAD Com EAD Sem EAD 

BaseTotal Qtd. 4.880 4.031 4.880 4.031 
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Base Presencial – Total Qtd. 4.031 4.031 4.031 4.031 

Graduação Tradicional + 

Politécnico 
Qtd. 3.819 3.819 3.819 3.819 

Pós Graduação Qtd. 212 212 212 212 

Base EAD – Total Qtd. 849 

 

849 

 
Graduação Tradicional + 

Politécnico 
Qtd. 743 743 

Pós Graduação Qtd. 106 106 

      

TICKET MÉDIO     

Descrição MEDIDA Com EAD Sem EAD Com EAD Sem EAD 

Ticket Médio Total R$ 555 636 567 639 

Ticket Médio Presencial + Ganho 

Bolsa 
R$ 625 625 628 628 

Graduação + Politécnico R$ 639 639 643 643 

Pós Graduação R$ 371 371 367 367 

Ticket Médio Presencial EAD + 

Ganho Bolsa 
R$ 173 

 

226 

 
 EAD R$ 172 234 

Pós Graduação R$ 174 174 

      

DEDUÇÕES      

Deduções MEDIDA Com EAD Sem EAD Com EAD Sem EAD 

Deduções Totais R$ 6.327.235 5.538.869 5.781.905 5.410.590 

Deduções Presencial - Graduação 

+ Politécnico 
R$ 5.538.869 5.538.869 5.410.590 5.410.590 

Graduação + Politécnico R$ 5.442.417 5.442.417 5.304.500 5.304.500 

Pos Graduação R$ 96.452 96.452 106.090 106.090 

Deduções EAD - Graduação + 

Politécnico 
R$ 788.367 

 

371.315 

 
Graduação + Politécnico R$ 886.912 371.315 

Pos Graduação R$ - - 

Dedução / ROL MEDIDA Com EAD Sem EAD Com EAD Sem EAD 

Deduções Totais % 22% 20% 20% 20% 

Deduções Presencial - Graduação 

+ Politécnico 
% 19% 20% 18% 20% 

Graduação + Politécnico % 19% 20% 18% 19% 

Pos Graduação % 0% 0% 0% 0% 

Deduções EAD - Graduação + 

Politécnico 
% 3% 

 

1% 

 
Graduação + Politécnico % 3% 1% 

Pos Graduação % 0% 0% 

      

Dedução média por aluno MEDIDA Deduções Ganho Deduções 
Ganho 

2014x2013 

Deduções Totais R$ 121 

 

119 3 

Deduções Presencial - Graduação 

+ Politécnico 
R$ 

126 123 3 

Graduação + Politécnico R$ 40 44 - 4 

Pos Graduação R$ 82 39 43 

Deduções EAD - Graduação + 

Politécnico 
R$ 

106 44 61 

Graduação + Politécnico R$ - - - 

Pos Graduação R$ 121 119 3 

      

RECEITA LÍQUIDA     
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Descrição MEDIDA Com EAD Sem EAD Com EAD Sem EAD 

ROL Total R$ 30.655.126 28.997.908 31.299.002 29.126.187 

ROL Presencial R$ 28.511.949 28.511.949 28.640.227 28.640.227 

ROL Presencial - Graduação 

+ Politécnico 
R$ 27.622.106 27.622.106 27.760.023 27.760.023 

ROL Presencial - Pós 

Graduação 
R$ 889.843 889.843 880.205 880.205 

ROL EAD R$ 1.657.218 

 

2.172.815 

         Graduação+Politécnico R$ 1.448.683 1.964.280 

Pós Graduação R$ 208.535 208.535 

Outras Receitas R$ 485.960 485.960 485.960 485.960 

Curso de Extensão R$ 77.021 77.021 77.021 77.021 

Receitas com Convênios R$ - - - - 

Receitas de Aluguéis R$ - - - - 

Receitas de Aluguéis Eventuais R$ 95.362 95.362 95.362 95.362 

Outros Produtos (Aula Mais, 

PROAB, etc) 
R$ 5.960 5.960 5.960 5.960 

Outros R$ 307.616 307.616 307.616 307.616 

      

Análise Vertical da ROL MEDIDA Com EAD Sem EAD Com EAD Sem EAD 

ROL Total % 100% 100% 100% 100% 

ROL Presencial % 93% 98% 92% 98% 

ROL EAD % 5% 0% 7% 0% 

Outras Receitas % 2% 2% 2% 2% 

      

CUSTOS & DESPESAS     

Custos / ROL MEDIDA Com EAD Sem EAD Com EAD Sem EAD 

PESSOAL % 36,0% 36,4% 37,1% 37,8% 

Apoio % 7,6% 8,1% 8,5% 9,1% 

Docente % 28,4% 28,4% 28,6% 28,6% 

G&A % 18,6% 18,7% 18,8% 20,2% 

Educacionais % 4,7% 3,8% 4,7% 5,1% 

Imóveis Convênio % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Imóveis Aluguel % 8,0% 8,4% 8,0% 8,6% 

Utilidades % 1,1% 1,4% 1,4% 1,5% 

Outros Pacotes % 4,8% 5,1% 4,8% 5,1% 

VENDAS % 0,5% 0,5% 0,5% 0,6% 

PDD % 3,2% 3,3% 2,7% 2,9% 

      

Descrição MEDIDA Com EAD Sem EAD Com EAD Sem EAD 

PESSOAL R$ 9.831.910 9.831.910 10.236.782 10.236.782 

Apoio R$ 2.210.011 2.210.011 2.503.920 2.503.920 

Docente R$ 7.621.899 7.621.899 7.732.861 7.732.861 

G&A R$ 5.366.400 5.118.361 5.551.352 5.551.352 

Educacionais R$ 1.365.583 1.050.708 1.388.584 1.388.584 

Imóveis Convênio R$ - - - - 

Imóveis Aluguel R$ 2.308.703 2.308.703 2.347.425 2.347.425 

Utilidades R$ 310.857 377.693 406.887 406.887 

Outros Pacotes R$ 1.381.257 1.381.257 1.408.455 1.408.455 

VENDAS R$ 138.126 138.126 156.495 156.495 

PDD R$ 919.654 900.341 782.475 782.475 

      

EBITDA      

Descrição MEDIDA Com EAD Sem EAD Com EAD Sem EAD 
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 EBITDA  R$ 14.399.037 13.009.171 14.571.899 12.399.084 

MARGEM EBITDA % 50% 48% 49% 45% 

 

 


	3.1 APRESENTAÇÃO
	3.2 INTRODUÇÃO
	3.3 JUSTIFICATIVA
	3.4 MARCO SITUACIONAL
	3.4.1 Histórico da Instituição
	3.4.2 Inserção Regional
	3.4.3 Característica da Instituição

	3.4.4 Marco Doutrinário
	3.4.5 Missão
	3.4.6. Princípios e Valores Institucionais
	3.5 OBJETIVOS DO PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL
	3.5.1 Objeitov Geral
	3.5.2 Objetivos Específicos


	3.6 MARCO OPERACIONAL
	Os ideais e os valores, bem como, os princípios e diretrizes da educação escolar, precisam estar fortemente associados à determinados elementos que possuem as propriedades para efetiva-los. Esses são os elementos que compõem o Marco Operacional de um ...
	3.7 PROPOSTA PEDAGÓGICA
	3.8 POLÍTICAS DE ENSINO
	3.9 POLÍTICAS DE PESQUISA
	3.9.1 Metas Institucionais

	3.10 POLÍTICAS DE EXTENSAO
	3.10.1 Programa AAC - Atividades Acadêmicas Complementares

	3.11 POLÍTICAS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL
	3.12 POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO
	3.12.1 Diretoria Geral
	3.12.2 Gerência Acadêmica
	3.12.3 Gerência Administrativa
	3.12.4 Coordenação de Cursos
	3.13 COMPOSIÇÃO DO CORPO DOCENTE
	3.13.1 Plano de Carreira Docente
	3.13.2 Políticas de qualificação e capacitação docente

	O PIQ Formação Continuada é composto por módulos de aperfeiçoamento e atualização à distância que abrem espaço para a troca de experiência entre os docentes.
	A metodologia do PIQ Formação Continuada permite que os participantes encontrem, na relação e no diálogo com os colegas, uma perspectiva transformadora da sala de aula.
	Os objetivos do Programa são:
	 Contribuir para a construção da identidade do docente da Faculdade numa perspectiva de unidade institucional;
	 Divulgar a visão, missão, valores e diretrizes estratégicas da instituição, bem como clarificar e valorizar o posicionamento dos docentes na estrutura organizacional;
	 Oferecer aos professores da Faculdade, ativos no exercício de suas funções, cursos de aperfeiçoamento/atualização nas práticas de ensino e de integração com o modelo de qualidade de ensino da Faculdade, visando à sua formação continuada;
	  Estimular o auto desenvolvimento.
	Suas premissas são: todo e qualquer docente ativo da instituição poderá participar dos módulos básico e específico oferecidos; é prioridade a utilização do corpo docente na construção e condução deste programa.
	Os módulos são disponibilizados ao longo do ano, de modo a permitir que o docente possa cursá-lo a qualquer momento.
	3.14 PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM
	3.14.1 Currículo
	3.14.2 Avaliação
	3.14.3 Avaliação de Ensino
	3.14.4 Planejamento de Ensino

	3.15 AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

	Portfólio de Treinamentos: O programa tem o objetivo de estimular o autodesenvolvimento, fortalecer competências técnicas e comportamentais dos colaboradores e prepará-los para novos desafios e alcance de metas. A instituição oferece cursos de metodol...

