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PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 

1- APRESENTAÇÃO 

 

O Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, do período de 2015 - 2019 

da IES, Faculdade Paulista de Serviço Social – FAPSS - de São Paulo - SP, 

consolidou-se como um instrumento de planejamento, de gestão, elaborado para o 

período de 5 (cinco) anos, 2015 a 2019, com a finalidade de desenvolver objetivos e 

metas que viessem concretizar a Missão da IES, a partir desse período.  

A FAPSS, ao longo desses 05 (cinco) anos da sua história, consolidou-se 

como uma instituição privada, pertencente ao Sistema Federal de Ensino de 

referência na sua região de abrangência, mantendo-se nessa posição pelo 

desenvolvimento do ensino de qualidade, que se propôs a fazer, pela expansão das 

atividades de pesquisa e extensão, pela articulação local e regional nos âmbitos 

econômicos e sociais e pelos objetivos e metas, observados e alcançados, referentes 

ao Plano de Desenvolvimento Institucional de 2015 a 2019. 

A partir do presente momento, a IES- Faculdade Paulista de Serviço Social se 

propõe à elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI: 2020-2024.  

Assim sendo, foi designada uma comissão, com a finalidade de estabelecer 

princípios, objetivos e metas norteadores da construção do PDI em pauta. 

O Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI é um instrumento de 

planejamento e gestão, proposto segundo a missão institucional, valores, 

objetivos e metas. A construção do PDI é um processo trabalhado de forma 

partilhada e colegiada com os segmentos da IES como, colegiado de curso, 

corpo docente, discentes, corpo técnico administrativo, coordenadorias de curso, 

coordenadorias de área e corpo diretivo da IES. Assim, a comissão de 

elaboração reuniu-se com os docentes e coordenadorias, para discutir, num 

primeiro momento, as metas e ações a serem propostas no PDI em construção 

da FACULDADE PAULISTA DE SERVIÇO SOCIAL – FAPSS - SP. 

O PDI 2020-2024 está organizado de acordo com os parâmetros legais 

do Decreto nº. 9235 de 15 de dezembro de 2017, D.O.U. de 18/12/17, que em 

seu Art. 21 apresenta os tópicos que devem constar no PDI e que merecem 

atenção e avaliação do MEC/INEP nos processos de avaliação da IES. 
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A FAPSS consolidou-se, ao longo de sua existência, como uma 

importante instituição na área do Serviço Social, com uma contribuição 

significativa na produção acadêmica do Serviço Social brasileiro e com uma 

vasta e reconhecida formação de profissionais que atuam em diversos 

segmentos da sociedade. Historicamente a FAPSS-SP preza por uma formação 

plural, assentada na tríade ensino, pesquisa e extensão.  

Assim, o Plano de Desenvolvimento Institucional visa cumprir as 

exigências legais no que refere à sua elaboração, mas também, constitui-se 

como o principal instrumento para o norteamento das ações institucionais. 

Para a execução do Plano de Desenvolvimento Institucional participaram 

pessoas chaves da Instituição que estabeleceram os princípios norteadores para 

a construção do PDI, pautados nos documentos institucionais da FAPSS e nas 

orientações propostas pelo Ministério da Educação. 

O documento apresenta-se em itens, organizados de acordo com os Eixos 

de avaliação do Sistema de Avaliação da Educação Superior (SINAES).  O 

material apresentado compreende os seguintes aspectos:  

• Perfil Institucional com um breve histórico da FAPSS, explicitação da 

Missão da Instituição, seus objetivos e metas com os planos de ação 

projetados para o quinquênio e área de atuação. 

• Projeto Pedagógico Institucional que trata da Inserção regional da 

Instituição, com seus princípios filosóficos e teórico metodológicos, 

seguidos da Organização Didático-pedagógica. 

• Políticas de Ensino, Pesquisa e Extensão, seção que reúne no ensino.     

Políticas de: graduação, pós-graduação lato sensu, pesquisa e 

extensão. 

• Responsabilidade Social, seção em que se menciona o compromisso 

social da FAPSS, e a sua atuação nas esferas da inclusão. 

• Desenvolvimento da Instituição e do Curso superior reconhecido e 

ofertado e dos cursos sequenciais de complementação de estudos; 

de Pós-Graduação lato sensu. 

• Comunicação com a Sociedade com informações sobre a Assessoria 
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de Comunicação Institucional e Ouvidoria FAPSS. 

• Política de Gestão de Pessoas que apresenta política de gestão 

relativa à: corpo docente (titulação e regime de trabalho), critérios de 

contratação e de qualificação para o exercício da docência; ao corpo 

técnico-administrativo critérios de admissão e seleção; ações de 

avaliação de desempenho e desenvolvimento profissional. Por último, 

apresenta melhorias em relação ao corpo docente e corpo técnico-

administrativo. 

• Gestão Institucional, em que se informa a organização administrativa; 

a estrutura e organização acadêmica e os órgãos de apoio às 

atividades acadêmicas. 

• Políticas de Atendimento ao Discente, informando formas de acesso 

aos cursos; programa de apoio pedagógico e financeiro aos 

estudantes que inclui: bolsas de estudo; organização estudantil e 

acompanhamento de egressos. 

• Infraestrutura onde são mencionadas informações sobre os as 

instalações da FAPSS; o sistema da biblioteca; o laboratório; o 

atendimento a pessoas com necessidades especiais. 

• Avaliação, que trata do processo de acompanhamento Institucional e 

da avaliação do curso superior. 

• Sustentabilidade econômica financeira onde são expostos os fatores 

que levam à sustentabilidade da Instituição. 

O PDI - FAPSS para o quinquênio 2020-2024 mostra-se um instrumento 

de utilidade prática, para ser utilizado pelos gestores, coordenadores e 

professores, a fim de resgatar a autonomia acadêmica da Instituição, para 

manter-se à frente de seu tempo e garantir a sua reconhecida história de tradição 

ao longo de mais de 80 anos de existência. 

 O referido plano contempla a missão e as propostas de ação da 

Faculdade Paulista de Serviço Social – FAPSS da cidade de São Paulo para o 

quinquênio 2020-2024 evidenciando os objetivos e metas a serem alcançados 

nesse período. Ciente da dinâmica empreendida pela educação, o documento 
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serve como norteador das ações acadêmicas, mas, ao mesmo tempo, fomenta 

a constante reflexão sobre os processos institucionais, de forma a permitir os 

ajustes que, porventura, tornem-se necessários. 

Na Faculdade Paulista de Serviço Social – FAPSS - a ênfase na 

elaboração de planos e estratégias tem início com a própria Instituição. O PDI 

2020-2024 é fruto da análise do PDI anterior, dos resultados dos Relatórios de 

Autoavaliação Institucional, das reuniões periódicas de discussão acadêmica, 

administrativa e do Conselho Superior (CONSUP), além das transformações que 

se percebem na sociedade local, regional e nacional. Nesse cenário, o 

documento materializa as metas definidas para o desenvolvimento institucional 

da FAPSS na forma de planos de ação, cuja execução, sob a responsabilidade 

dos dirigentes e dos órgãos colegiados desta Instituição, será acompanhada e 

avaliada pela comunidade interna acadêmica e administrativa, e pela sociedade 

externa. 

A Construção do PDI não se encerra com a elaboração do Plano para o 

quinquênio vigente de 2020 a 2024, mas pressupõe um processo que envolve 

consulta e participação da comunidade desta Faculdade. O sucesso do Plano 

depende da participação efetiva, do comprometimento e do esforço das pessoas 

que formam esta Instituição de Ensino Superior. 

Tendo em vista a sua concepção como planejamento estratégico, 

entendemos que o presente PDI deve ser periodicamente revisto e reformulado 

conforme o avanço das necessidades educacionais, inserindo-se, a gestão da 

FAPSS, em um processo dinâmico em consonância com as políticas públicas, a 

sociedade e a missão, visão e valores da Instituição. 

 

2- PERFIL INSTITUCIONAL 

 

2.1- MANTENEDORA 

 

• BWS NÚCLEO DE ENSINO SUPERIOR EM CIÊNCIAS HUMANAS 
E DA SAÚDE 

• Código da Mantenedora: 16136 

• CNPJ: 18.634.348/0001-04 
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• Endereço: Rua São Domingos, 69, Bela Vista, São Paulo, SP 

• Tel: 11-31112041 

• E-mail institucional: waccursio@gmail.com 

• Presidente: Wilmar Jorge Accursio 

 

2.2- MANTIDA 

 

FACULDADE PAULISTA DE SERVIÇO SOCIAL - FAPSS 

 

• Código da Mantida: 362 

• Endereço: Rua Lopes Chaves, 273, Bairro Barra Funda – São Paulo 

• www.fapss.br  E-mail: fapss@faculdadesbws.com.br  

• Organização Acadêmica: Faculdade 

• Tel: (11) 3667 6010 

• E-mail Institucional: fapss@faculdadesbws.com.br  

• Diretor: Valdeir Claudinei de Oliveira 

 

RECONHECIDA PELO DECRETO FEDERAL DE RECONHECIMENTO Nº 

40719 DE 08/01/1957. 

 

3- BREVE HISTÓRICO DA FACULDADE PAULISTA DE SERVIÇO 
SOCIAL – FAPSS 

A Faculdade Paulista de Serviço Social está situada no bairro da Barra 

Funda, região Central da Capital de São Paulo. O transporte público localizado 

no entorno da Faculdade é a estação do metrô Marechal e pelo Terminal 

Rodoviário Barra Funda. Essa localização permite receber alunos de todas as 

regiões da cidade e dos municípios da grande São Paulo. 

A Faculdade Paulista de Serviço Social é uma das primeiras Escolas de 

Serviço Social do Brasil e ao longo da sua trajetória, se constituiu como símbolo 

de luta pelo reconhecimento profissional. A história da FAPSS está diretamente 

relacionada com a consolidação da profissão no Brasil, primando pela defesa 

dos direitos sociais e a emancipação de grupos socialmente excluídos. 

http://www.fapss.br/
mailto:secretaria4@faculdadesbws.com.br
mailto:secretaria4@faculdadesbws.com.br
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O Centro de Estudos e Ação Social (CEAS), associação fundada em 

1932, no governo Getúlio Vargas, com a finalidade de contribuir para divulgar os 

princípios da ordem social cristã deu origem à criação da primeira escola de 

Serviço Social, em 1º de fevereiro de 1936. Assim, teve início a história da 

FAPSS- Faculdade Paulista de Serviço Social. 

Num primeiro momento contou com o apoio das autoridades eclesiásticas 

para a aplicação do curso para mulheres, mas logo após os anos iniciais de 

funcionamento houve a necessidade de formar elementos masculinos para a 

profissão. Organizou-se assim, um curso intensivo, à noite, para atender o 

interesse dos alunos, pois precisavam trabalhar durante o dia. Na ocasião, o 

curso de Serviço Social só funcionava pela manhã. 

Em 1939, a Escola de Serviço Social recusou-se a manter o curso 

noturno, pois o objetivo era formar um número limitado de profissionais 

masculinos, tidos como necessários para atender a demanda da época. Sendo 

assim, somente os alunos que tinham possibilidade de frequentar o curso pela 

manhã continuaram, os outros foram obrigados a abandoná-lo. A Juventude 

Universitária Católica, composta por um grupo de assistentes sociais e 

professores, estudou a possibilidade de criar um estabelecimento para a 

formação de assistentes sociais masculinos.  

Nasce então, em 1940, o Instituto de Serviço Social- ISS, hoje Faculdade 

Paulista de Serviço Social, São Paulo- FAPSS1. 

A mantenedora e a mantida são instituições articuladas entre si, ambas 

conscientes de que a educação é sua prioridade e que a formação, a qualificação 

e o aperfeiçoamento dos profissionais que atuam na área social é requisito 

fundamental para pensar no crescimento e desenvolvimento de uma sociedade 

e de um país. 

O país fez muito nas últimas décadas em matéria de educação. 
Mas hoje há relativo consenso de que o baixo nível educacional 
da nossa força de trabalho é um dos fatores limitativos do 
crescimento. Essa conclusão é frequentemente desafiada 
porque é custoso entender como antes o Brasil podia crescer 
com pouca educação e agora não pode mais. Enquanto persistir 
a dúvida, continua-se enredado em uma armadilha, pois não 
haverá consenso social de que a educação é prioridade absoluta 

 
1 Anais dos Documentos da FAPSS. 
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no país. Exigirá assim maior esforço de convencimento das 
autoridades governamentais da importância da educação no 
processo de desenvolvimento e tornará mais difícil a luta por 
uma educação de qualidade (TAFNER, 2006)2. 

 

Em 2020, a Faculdade Paulista de Serviço Social – FAPSS - elabora seu 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), tendo por objetivo realizar a 

implementação de cursos presenciais e a distância de bacharelado, licenciatura 

e tecnólogos, além de pós-graduação lato sensu em nível de especialização e 

cursos de extensão e futuramente um “Stricto- Sensu”. À isso tudo com foco em 

atuação forte no município e circunvizinhanças da região de atuação, por meio 

de um projeto ambicioso com diversas ações educacionais e institucionais em 

termos de iniciação científica, ensino e extensão. 

 

3.1- MISSÃO 

A missão da Faculdade Paulista de Serviço Social – FAPSS/SP - será 

orientar todas as atividades e ações institucionais – de seus cursos, colegiados, 

departamentos administrativos, funcionários, professores, tutores, mantenedor e 

parceiros – de modo a realizar o Projeto FAPSS/SP, cujo objetivo será oferecer 

um ensino de qualidade presencial e na modalidade de educação a distância 

para a sociedade, tendo em vista que, pela educação, é possível superar os 

desafios do crescimento e do desenvolvimento de um país. Assim, possibilitando 

a formação de seus alunos, a Faculdade Paulista de Serviço Social – FAPSS/SP 

- irá contribuir também com o crescimento e desenvolvimento da sociedade em 

nível local, regional e nacional. 

Nesse sentido, a missão da Faculdade Paulista de Serviço Social – 

FAPSS/SP sempre será: 

 

“Formar profissionais capazes de intervir nas múltiplas relações sociais, 

conscientemente comprometidos em dirigir suas ações em defesa dos 

direitos sociais, da justiça, em prol do acesso democrático aos bens e 

 
2 Brasil: o estado de uma nação – mercado de trabalho, emprego e informalidade. Disponível 

em: <http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livro_brasil_desenv_en_ 
2006.pdf>. 
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serviços oferecidos pela sociedade. Formar profissionais que além de 

investigativos e generalistas aprendam a intervir com ações concretas na 

realidade”.  

 

3.2- VISÃO 

É muito importante para uma instituição ter uma visão de seu futuro, pois 

isso inspira seus membros a terem ações construtivas que visam a uma realidade 

possível de ser alcançada, ou seja, isso se torna a aspiração de todos. 

Dessa forma, a ideia comum compartilhada entre mantenedora e mantida 

de que a educação é uma prioridade para o país é o que apontará a direção de 

esforços para a construção de uma autonomia maior para o exercício da 

educação promovida pela Faculdade Paulista de Serviço Social –FAPSS/SP. 

Para o entendimento a essa missão, a FAPSS/SP se pauta nos seguintes 

princípios norteadores:     

• Dentro dos próximos anos, tornar-se referência de educação 

presencial e a distância de qualidade, permitindo formação e 

qualificação de profissionais comprometidos com a construção da 

cidadania, da ética, do cuidado com o meio ambiente e da 

responsabilidade social, atuando em todo o território nacional e 

possibilitando o acesso dos cidadãos ao ensino superior. 

• Valorização do desenvolvimento harmônico das relações de sua 

comunidade acadêmica, estimulando a criatividade e a participação de 

todas as atividades educacionais e culturais desenvolvidas no 

campus. Estímulo ao pensamento crítico, a formação contínua nas 

diferentes áreas de conhecimento, habilitando os profissionais para 

inserção e participação no mercado de trabalho. 

• Incentivo ao trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao 

desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da criação e difusão da 

cultura do homem e do meio em que vive. 

• Busca permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e a 

possibilidade de correspondente concretização dos conhecimentos 
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que vão sendo adquiridos em uma estrutura intelectual 

sistematizadora do conhecimento de cada geração.  

• Integração à comunidade local, contribuindo para o seu 

desenvolvimento social, cultural e melhoria da qualidade de vida, 

considerados em suas múltiplas manifestações. 

• Oferecer formação a partir de novos cursos de pós-graduação com o 

objetivo de ampliar o leque de oportunidades para o aprimoramento 

profissional. 

• Ser inovadora mantendo o senso crítico em relação às tendências 

existentes na área de Serviço Social 

• Reter/atrair alunos responsáveis e envolvidos com a ética e o bem 

comum 

• Ser referência em Serviço Social no Brasil 

 

3.3- VALORES 

Os valores são guias para o comportamento dos atores institucionais, são 

critérios para tomada de decisão nos mais variados âmbitos da vida acadêmica 

e da instituição. Ademais, são orientações para as ações e atividades que visam 

à concretização da missão e da visão da instituição. 

Nesse sentido, por facilitarem o desenvolvimento da missão e o alcance 

da visão institucional, não podem deixar de ser valorizados. A Faculdade Paulista 

de Serviço Social - FAPSS - se pautará nos seguintes valores: 

• Qualidade de ensino – não se pode aceitar uma educação que não tenha 

qualidade, não atenda princípios éticos nas relações educativas nem se 

proponha a valorizar o ser humano na sua totalidade. No caso de cursos, 

especificamente, uma formação deve ser sólida, tanto na dimensão 

técnica (do saber-conhecer e do saber-fazer) como na política (no sentido 

do exercício da cidadania nos vários ambientes em que o egresso estará 

presente). 

• Empreendedorismo, criatividade e inovação com simplicidade – o 

espírito empreendedor será um valor presente nas ações institucionais, 

de modo que alavanque o Projeto FAPSS, cujo objetivo é oferecer uma 
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educação presencial e a distância de qualidade para a sociedade, na 

perspectiva de que pela educação é possível superar os desafios do 

crescimento e do desenvolvimento de um país. Assim, ao possibilitar a 

formação de seus alunos, a Faculdade Paulista de Serviço Social – 

FAPSS - irá contribuir também com o crescimento e desenvolvimento da 

sociedade em nível local, regional e nacional. Além disso, a busca por 

soluções criativas, que sejam ao mesmo tempo simples e inovadoras, 

será uma prática constante da instituição, com vistas a favorecer o 

empreendedorismo e o desenvolvimento econômico e social. 

• Inclusão, empatia e respeito à individualidade – a Faculdade Paulista 

de Serviço Social - FAPSS - olhará o indivíduo portador de necessidades 

especiais como um ser humano com grande potencial. Terá empatia, 

consideração e respeito pela individualidade de seus alunos. 

• Ética e responsabilidade social – o momento atual da sociedade 

brasileira está marcado por exemplos de corrupção e condutas levianas 

nos negócios, no trato da coisa pública, nas relações interpessoais e 

interorganizacionais de maneira geral. Por isso, é preciso buscar novas 

referências para se valorizar a ética, tendo em vista condutas salutares 

para o bem comum. É fundamental perceber e compreender a diversidade 

étnico-racial como riqueza, e não como diferença social e reconhecer o 

portador de necessidades especiais como um ser humano pleno, e não 

vê-lo pelo ponto de vista da exclusão social. 

• Cuidado com o meio ambiente – esse valor pretende despertar 

consciência no uso de recursos naturais escassos e de bem comum. A 

preservação da Terra é urgente e começa no ambiente doméstico e no 

organizacional, sendo um valor de extrema importância para a Faculdade 

Paulista de Serviço Social - FAPSS. 

• Construção da cidadania – esse valor ainda não é um bem coletivo 

presente na sociedade. Contudo, é um valor imprescindível, que deve ser 

ensinado, pois promove mais respeito ao ser humano, tendo como reflexo 

menos corrupção; brigas partidárias e conflitos generalizados. 
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3.4- OBJETIVOS E METAS 

Os objetivos e as metas da Faculdade Paulista de Serviço Social - FAPSS 

- expressam o que a instituição quer realizar nos próximos anos, com foco no 

cumprimento de sua missão e no alcance da sua visão projetada a médio e longo 

prazo. Todos esses elementos serão permeados por valores selecionados que 

funcionarão como irrigadores éticos nas práticas pedagógicas, acadêmicas e 

institucionais. 

A Faculdade Paulista de Serviço Social - FAPSS - irá alavancar, com 

qualidade, a oferta de cursos de ensino superior presencial e a distância nos 

diversos tipos de graduação (licenciatura, bacharelado e graduação tecnológica). 

O mesmo se dará com cursos de pós-graduação lato sensu (também promovidos 

na modalidade EaD). Para a educação continuada em nível de pós-graduação 

stricto sensu, a previsão é oferecer mestrado profissional em um horizonte de 

tempo de médio e longo prazo. Para tanto, estes serão os objetivos gerais da 

instituição: 

a) Exercer o ensino em nível de educação superior, na modalidade de 

educação presencial e a distância (EaD), com cursos de licenciatura, 

bem como programas especiais de formação pedagógica e formação 

docente, com o compromisso de contribuir para a formação de 

professores para a educação básica e para a educação profissional; com 

cursos superiores de tecnologia, visando à formação de profissionais 

para os diferentes setores da economia; com cursos de bacharelado, 

tendo por objetivo a formação de profissionais para os diferentes setores 

da economia e áreas de conhecimento; com cursos de pós-graduação 

lato sensu de aperfeiçoamento, especialização e extensão, de maneira 

a propiciar a formação de especialistas nas diferentes áreas do 

conhecimento; com cursos de pós-graduação stricto sensu de mestrado 

profissional, os quais possam contribuir para promover a socialização e a 

produção de conhecimento, seja na educação ou nas áreas de gestão e 

negócios e tecnológica, por iniciativa própria ou por meio de parcerias 

com Instituições renovadas nessa modalidade. 

b) Estimular e apoiar a iniciação científica, como ação educativa para 

a socialização e produção do conhecimento. 
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c) Estimular e apoiar a pesquisa docente, como desenvolvimento e 

capacitação de docentes na socialização e produção do conhecimento. 

d) Estimular e apoiar atividades de extensão, como ação dialógica com 

a comunidade, municípios e regiões em que a Faculdade Paulista de 

Serviço Social - FAPSS - venha a atuar. 

e) Promover a divulgação de conhecimento científico, técnico e 

cultural que constituem patrimônio da humanidade, por meio de 

publicações, congressos, simpósios, workshops, seminários e outros 

eventos que tenham caráter científico, técnico e cultural. Todos os 

cursos farão sua contribuição de forma integrada e dialogada para que 

a comunidade possa se servir dessa difusão de conhecimento. 

f) Proporcionar a oferta de cursos de educação continuada e eventos de 

atualização profissional para egressos. 

g) Estimular e apoiar o desenvolvimento de atividades educativas, 

culturais, humanistas, técnicas e científicas que beneficiem 

efetivamente a comunidade em que a Faculdade Paulista de Serviço 

Social - FAPSS - estará inserida. 

h) Estimular e apoiar processos educativos que levem à geração de 

trabalho e renda e à emancipação do cidadão na perspectiva do 

desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional. Com forte 

orientação ao empreendedorismo, tanto social, quanto o tecnológico, 

numa constante vocação para os negócios e suas relações no mundo 

virtual. 

i) Proporcionar, estimular e apoiar programas e eventos de 

capacitação docente, buscando sempre a melhoria da qualidade de 

ensino por meio de um corpo docente de qualidade. Com forte 

orientação ao empreendedorismo, tanto social, quanto tecnológico, 

numa constante vocação para os negócios e suas relações no mundo 

virtual. 

j) Proporcionar, estimular e apoiar programas e eventos de 

capacitação técnico-administrativa, de modo a obter melhoria 

contínua em procedimentos e metodologias administrativas de gestão 
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educacional, a fim de contribuir para o aumento da qualidade de ensino 

da instituição. 

k) Estimular e apoiar o gerenciamento, acompanhamento e a avaliação 

da movimentação dos cursos e dos discentes. 

l) Estimular a participação dos discentes em eventos de natureza 

científica, técnica e cultural, como ação complementar ao processo 

educativo e formativo profissional. 

m) Promover e regulamentar a mobilidade acadêmica em termos de 

intercâmbios culturais e de estudos, como processo de aquisição de 

novas experiências e interação com outras culturas. 

n) Promover e estimular ações sociais, educativas, inclusivas e/ou 

de preocupação com o meio ambiente. 

o) Promover e estimular ações em prol da construção da cidadania, da 

ética, das relações étnico-raciais, dos direitos humanos e da 

responsabilidade social. 

p) Realizar permanentemente sua autoavaliação institucional e 

avaliação externa, de maneira periódica, permitindo que os cursos e as 

práticas docentes se auto avaliem e que a instituição faça o mesmo 

quanto à sua infraestrutura e os recursos que utilizará para realizar sua 

missão, seus objetivos e a prática de valores éticos eleitos. 

A Faculdade Paulista de Serviço Social - FAPSS - entenderá sempre ser 

de sua responsabilidade contribuir para a formação de quadros profissionais 

para a região onde irá atuar, tendo no ensino, na iniciação científica e na 

extensão o compromisso com as diretrizes e os preceitos da excelência 

educacional. 

Nessa perspectiva, a educação superior da Faculdade Paulista de Serviço 

Social - FAPSS - abrangerá cursos e programas em educação presencial e a 

distância em níveis de licenciatura, bacharelado, tecnólogo e de pós-graduação 

(lato sensu) em várias áreas de conhecimento – oferecendo oportunamente 

curso de pós-graduação stricto sensu (mestrado profissional) assim que tiver 

autorização legal. 
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3.4.1. OBJETIVOS GERAIS 

 Promover a educação sob múltiplas formas na busca do desenvolvimento 

da ciência e da formação da cultura geral, perseguindo os seguintes objetivos: 

• Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 

pensamento reflexivo. 

• Formar diplomados nas diferentes áreas do conhecimento, aptos para a 

inserção no mercado de trabalho e para a participação no 

desenvolvimento econômico e social nos âmbitos regional, estadual e 

nacional. 

• Incentivar os trabalhos de pesquisa e investigação científica, visando ao 

desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da criação e difusão da 

cultura e, desse modo, promover o entendimento do homem com o meio 

em que vive.  

• Promover a divulgação dos conhecimentos culturais, científicos e técnicos 

que se constituem como patrimônio da humanidade e comunicar o saber 

produzido na IES por meio do ensino, da pesquisa e da extensão e da 

publicação do conhecimento produzido e de outras formas de 

comunicação.  

• Promover e incentivar a produção do conhecimento e a formação 

profissional, integrando os conhecimentos por área, que vão sendo 

adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora, por meio da 

proposta metodológica do currículo por competência em módulos 

convergentes e com a acessibilidade às metodologias ativas. 

• Promover a extensão aberta à participação da população externa 

pertencente à região de inserção da IES e nos âmbitos estadual e 

nacional, visando à difusão das conquistas e benefícios resultantes da 

criação cultural, da pesquisa científica e tecnológica produzidas na 

instituição para o desenvolvimento econômico e social.  

 

3.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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Objetivo 1 - Formar profissionais de alto nível, habilitando-os técnica e 

cientificamente ao incorporar a teoria como instrumento de 

explicação/aproximação da realidade social com vistas à intervenção consciente 

por meio do ensino, da pesquisa e da extensão. 

Objetivo 2 – Readequar a oferta de ensino de graduação presencial e às 

novas demandas da sociedade, em sintonia com as tendências adotadas pelas 

escolas que são referência em serviço social. 

Objetivo 3 – Desenvolver e expandir a oferta de programas de graduação 

à distância em consonância com as demandas de formação, dos setores da 

sociedade civil e organizações não governamentais. 

Objetivo 4 – Reconquistar a posição de centro de referência em Serviço 

Social, sendo percebida como a FAPSS contemporânea. 

Objetivo 5 – Estabelecer parceria com organizações da sociedade civil. 

Objetivo 6 – Manutenção do padrão de qualidade nos processos 

administrativos da organização. 

Objetivo 7 – Disponibilizar a adequada e suficiente infraestrutura física e 

acadêmicas necessárias à implantação dos objetivos previstos neste PDI. 

Objetivo 8 – Estimular a cultura permanente de avaliação institucional, a 

fim de melhorar a eficiência e eficácia dos cursos. 

Objetivo 9- Assegurar à FAPSS o perfil institucional que garanta o 

desenvolvimento de sua missão. 

Objetivo 10- Consolidar as áreas de atuação acadêmicas da FAPSS nos 

âmbitos dos cursos de graduação e pós-graduação “Lato Sensu”, na modalidade 

presencial e a distância. 

Objetivo 11- Ampliar as áreas de atuação da instituição com a criação de 

novos cursos presenciais de graduação e pós-graduação Lato Sensu e Strictu 

Sensu. 

Objetivo 12- Assegurar à FAPSS a sua identidade como IES, referência 

na sua região de inserção. 
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Objetivo 13 - Atualizar o Projeto Pedagógico Institucional – PPI, inserindo 

o Novo Modelo Pedagógico da FAPSS, que consta da proposta metodológica do 

currículo por competência, integrando os conteúdos por área de conhecimento, 

que serão ministrados em módulos convergentes e com metodologias ativas. 

Objetivo 14- Desenvolver a política de ensino, voltada para a integração 

do ensino com a pesquisa e extensão, que objetiva a formação integral do 

estudante. 

Objetivo 15- Promover a atualização dos Projetos Pedagógicos de 

Cursos – PPCs. 

Objetivo 16- Desenvolver a pesquisa e a iniciação científica, voltada para 

a resolução de problemas e as demandas regionais da área de abrangência, na 

qual a instituição está inserida, alinhada a um novo modelo de crescimento que 

privilegia o desenvolvimento econômico e social e a promoção da qualidade de 

vida. 

Objetivo 17- Desenvolver a extensão, visando a promover a sua 

articulação com a sociedade, transferindo para essa o conhecimento produzido 

e captando novas demandas e necessidades da sociedade, de forma a orientar 

a produção de novos conhecimentos na instituição. 

Objetivo 18- Desenvolver uma política de gestão acadêmico-pedagógica 

e administrativa, ética, ágil e inovadora, que objetiva a excelência do ensino e a 

participação no processo de desenvolvimento econômico, social e sustentável 

da sua região de inserção. 

Objetivo 19 - Promover a qualificação do Corpo Docente, por meio de 

imersão pedagógica, reuniões dos colegiados, reuniões do NDE, reuniões com 

discentes, representantes de turma, reuniões com a direção pedagógica e cursos 

de aperfeiçoamento oferecidos pela IES. 

Objetivo 20 - Conduzir programas que objetivam o desenvolvimento das 

políticas de responsabilidade social, valendo-se das atividades de pesquisa e 

extensão, dentre outras. 

Objetivo 21- Manter o corpo técnico adequado ao desempenho das 

atividades de apoio técnico, administrativo e operacional da instituição, 
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oportunizando- lhes cursos de aperfeiçoamento internos e externos e 

proporcionando-lhes boas condições de trabalho. 

Objetivo 22- Assegurar a participação dos órgãos colegiados da IES no 

Conselho Pleno da Instituição e nas decisões institucional-acadêmicas.  

Objetivo 23 - Assegurar o bom desempenho dos órgãos de apoio às 

atividades acadêmicas (secretaria de registro acadêmico, biblioteca, ouvidoria, 

dentre outros).  

Objetivo 24- Manter para os estudantes programas de apoio pedagógico 

e de estímulos à permanência na Instituição, por meio, do atendimento e 

acolhimento do Serviço de Apoio Pedagógico – SEAPE-, que oferece aos 

discentes cursos de nivelamento, acompanhamento psicopedagógico, dentre 

outros apoios.  

Objetivo 25 - Desenvolver programas de atendimento e acolhimento às 

pessoas deficientes e de proteção da pessoa com Transtorno do Espectro 

Autista, por meio do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão-NAI. 

Objetivo 26 - Disponibilizar espaço para organização, participação e 

convivência estudantil.   

Objetivo 27 - Desenvolver programas de acompanhamento dos 

egressos.  

Objetivo 28 - Assegurar à comunidade interna infraestrutura física e 

tecnológica adequadas às atividades acadêmicas. 

Objetivo 29 - Assegurar à Comissão Própria de Avaliação-CPA a 

realização dos procedimentos de auto avaliação institucional em conformidade 

com a Lei 10.861 de 2004 e demais legislações vigentes. 

Objetivo 30 - Assegurar a sustentabilidade econômico-financeira da 

instituição. 

 

3.4.3. METAS E PLANOS DE AÇÕES DOS OBJETIVOS: PDI 

Nos quadros a seguir estão relacionadas as metas e planos de ações que 

serão desenvolvidos para atingir os objetivos propostos e os respectivos prazos. 
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 METAS PLANO AÇÃO PRAZO 

1 Ampliar os padrões 

de excelência no 

exercício de sua 

autonomia didático 

acadêmico e 

administrativo; 

Avaliação das atividades, por 

meio dos relatórios da CPA. 

2020 - 2024 

Realização da autoavaliação de 

forma articulada procurando 

contemplar especificidades 

institucionais e redefinir novas 

metas e ações. 

2020 - 2024 

Incentivo a iniciação científica, 

expansão e fortalecimento dos 

cursos de graduação e pós-

graduação “lato sensu”, 

programas de nivelamento, 

incentivo as políticas de extensão 

e de avaliação e 

acompanhamento das políticas 

de estágio 

2020 - 2024 

 

 METAS PLANO AÇÃO PRAZO 

2 Desenvolver, 

promover e realizar 

continuadamente a 

iniciação científica, 

na perspectiva da 

política de extensão 

da FAPSS-SP. 

Promoção de convênios com 

instituições locais, nacionais e 

internacionais, capazes de 

permitir o desenvolvimento de 

projetos de pesquisa. 

A partir de 

2021 

Manutenção dos Núcleos 

Acadêmicos de Ensino e 

Pesquisa. 

Continuidade 

2020-2024 
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Manutenção do corpo docente 

com alocação de horas 

atividades de 

pesquisa/iniciação cientifica. 

Continuidade  

 2020- 2024 

Promoção de atividades de 

iniciação científica como 

instrumento de ação 

pedagógica institucional no 

processo de ensino-

aprendizagem. 

Continuidade 

2020-2024 

Determinação de mecanismos 

voltados à captação de 

recursos visando a ampliação 

das atividades de Iniciação 

Científica. 

 Continuidade 

2020-2024 

Manutenção e ampliação dos 

programas de monitorias e 

iniciação científica. 

Continuidade 

2020-2024 

Desenvolver e apoiar a 

realização de eventos tais como 

Jornadas, Semanas 

Acadêmicas, Palestras e 

Seminários. 

Continuidade. 

 2020-2024 

Ampliação da oferta de eventos 

para a promoção das 

Atividades Complementares. 

Continuidade 

2020-2024 

 

 METAS PLANO AÇÃO PRAZO 
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3 Manter atualizados 

os projetos 

pedagógicos do 

curso de graduação 

e dos cursos de 

pós-graduação, 

presencial e a 

distância; 

Levantamento de sugestões 

junto à comunidade acadêmica 

dos cursos e programas e órgãos 

de apoio institucional. 

Continuidade 

2020-2024 

Reestruturação dos projetos 

pedagógicos de acordo com as 

orientações do Colegiado de 

Curso e Núcleo Docente 

Estruturante. 

Continuidade 

2020-2024 

Reestruturação da organização 

curricular por meio de inovações. 

Continuidade 

2020-2024 

Desenvolver mecanismos de 

coordenação capazes de   

estimular   e   articular   suas   

unidades   acadêmicas na 

efetivação de atividades 

interdisciplinares. 

Continuidade 

2020-2024 

Renovação do NDE Núcleo 

Docente Estruturante 

Continuidade 

2020-2024 

 

 METAS PLANO AÇÃO PRAZO 

4 

 

Implantar novos 

cursos de pós-

graduação 

presencial e a 

distância; 

Elaboração dos projetos 

pedagógicos. 

Continuidade 

2020-2024 

Disponibilização da infraestrutura 

física. 

Continuidade 

2020-2024 

Aquisição do acervo bibliográfico. 2020-2024 
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 METAS PLANO AÇÃO PRAZO 

5 Desenvolver cursos 

em EAD com uma 

gestão própria para 

os cursos; 

 

Implantação do EAD. A partir de 

2021 

Definição de um gestor próprio. A partir de 

2021 

Definição de uma estrutura física 

própria. 

A partir de 

2021 

 METAS PLANO AÇÃO PRAZO 

6 Aprimorar o perfil do 

corpo docente para 

obtenção de 

resultados 

satisfatórios no 

desenvolvimento de 

um ensino de 

qualidade. 

Fomentar o programa de 

capacitação contínua do corpo 

docente 

Permanente 

Conservação do apoio a 

participação em eventos. 

Permanente 

Implantação da do sistema de 

manutenção da progressão 

funcional no Plano de Carreira 

Docente. 

Continuidade 

2020-2024 

Atualização dos instrumentos 

de avaliação de desempenho do 

professor. 

A partir de 

2020 

Manutenção do Núcleo Docente 

Estruturante, com rodízio entre 

os professores. 

Continuidade 

2020-2024 

Promoção   e   Divulgação   dos   

trabalhos   publicados   por 

docentes da Instituição 

Continuidade 

2020-2024 
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 METAS PLANO AÇÃO PRAZO 

7 Promover a 

constante ampliação 

do acervo da 

biblioteca. 

Promoção da capacitação dos 

bibliotecários e auxiliares. 

Permanente 

Manutenção e aprimoramento 

do processo de informatização 

do sistema de bibliotecas. 

Permanente 

Ampliação do acervo mediante a 

implantação de novos cursos. 

Permanente 

Atualização do acervo existente Permanente 

Promoção da divulgação e 

disseminação do acervo para a 

comunidade acadêmica 

Permanente 

Tornar a Biblioteca aberta, e o 

manuseio dos livros ser direto 

pela comunidade acadêmica, 

sem intervenção da 

bibliotecária. 

Permanente 

Acesso móvel para pesquisa de 

livros por IPAD 

Permanente 

 

 METAS PLANO AÇÃO PRAZO 

8 Ampliar os 

atendimentos do 

Serviço de apoio 

Manutenção e ampliação dos 

mecanismos de nivelamento das 

áreas básicas para melhorar o 

rendimento dos estudantes 

Permanente 
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Pedagógico aos 

acadêmicos SEAPE 

 Manutenção do programa de 

nivelamento com o 

desenvolvimento de oficinas 

Permanente 

Promover rodas de conversas 

com os alunos na discussão das 

atividades relacionadas à língua 

portuguesa: redação de textos 

acadêmicos, interpretação de 

textos etc. 

Permanente 

Viabilização de programas de 

apoio discente. 

Permanente 

 

 METAS PLANO AÇÃO PRAZO  

9 Desenvolver 

políticas para a 

melhoria da 

qualidade do 

processo de 

formação e 

produção de 

conhecimentos, 

juntamente com 

uma política de 

avaliação 

institucional 

sistemática. 

Promoção da coleta, 

organização, processamento 

das informações e elaboração 

de relatórios; 

Permanente  

Promoção da análise e 

discussão sobre as 

necessidades institucionais. 

Permanente  

Contribuição para a 

elaboração das políticas 

institucionais. 

Permanente  

Manutenção e aprimoramento 

constante da 

representatividade da CPA. 

Permanente  
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Reformulação constante dos 

instrumentos de avaliação 

utilizados pela CPA. 

Permanente  

Implementação das 

avaliações dos docentes e 

discentes sobre a atuação do 

professor. 

 Permanente  

 
 

 METAS PLANO AÇÃO PRAZO 

10 Atuar junto à 

comunidade em 

ações de 

responsabilidade 

social. 

Aperfeiçoamento e ampliação 

da oferta de parcerias com a 

comunidade utilizando os 

recursos disponíveis da FAPSS 

Permanente 

Realização de investimentos 

em atividade sociais, com foco 

na responsabilidade social. 

Permanente 

Desenvolver eventos de 

conscientização social e de 

cidadania. 

Permanente 

 

 

 METAS PLANO AÇÃO PRAZO 

11 Proporcionar uma 

infraestrutura 

adequada em 

termos de 

Desenvolvimento de processos 

de modernização de 

infraestrutura, visando à melhoria 

da qualidade do ensino. 

Permanente 
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instalações, 

laboratórios, salas 

de aula, 

equipamentos e 

bibliotecas. 

Adequação das dependências 

acadêmicas para acomodar 

futuros cursos na modalidade 

EAD. 

A partir de 

2021 

Redimensionamento dos 

espaços físicos para atender os 

novos cursos de bacharelado. 

Permanente 

Redimensionamento dos 

espaços físicos para atender os 

novos programas de Pós-

Graduação. 

Permanente 

Modernização das condições de 

acesso a pessoas com 

necessidades especiais. 

 Permanente 

 

 METAS PLANO AÇÃO PRAZO 

12 

 

Gerenciar os 

Programas 

propostos na política 

de 

Acompanhamento 

dos Egressos. 

Viabilização de procedimentos 

para manutenção do banco de 

dados dos egressos da FAPSS 

Permanente 

Manutenção e 

acompanhamento do vínculo 

com o egresso após sua 

inserção no mercado de 

trabalho 

Permanente 

Acompanhamento da inserção 

dos egressos no ensino de pós-

graduação 

A partir de 

2020 
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Identificação dos problemas 

apontados pelos egressos com 

o objetivo de capacitá-los. 

A partir de 

2020 

 

 METAS PLANO AÇÃO PRAZO 

13 Manter a Instituição 

autossustentável 

econômica e 

financeiramente. 

Consolidação do programa de 

controle orçamentário da 

Instituição. 

Permanente 

Implantação do Plano de 

Execução Orçamentária, 

considerando a implantação de 

novos cursos e disponibilidade 

de recursos para sua 

operacionalização. 

Permanente 

Implantação e 

operacionalização do sistema 

de gestão econômica para 

obras, convênios, patrimônio, 

materiais, veículos, 

combustíveis e recursos 

humanos. 

A partir de 

2020 

Viabilização financeira para a 

implantação dos novos cursos e 

programas. 

A partir de 

2020 

 

 METAS PLANO AÇÃO PRAZO 



28 

 

 

14 Aperfeiçoar o 

processo de 

comunicação 

interna e externa, a 

partir de uma 

política de 

comunicação 

FAPSS. 

Capacitação dos funcionários 

para otimizar o atendimento a 

comunidade. 

Permanente 

Manutenção da Assessoria de 

Impressa 

Permanente 

Ampliação da comunicação com 

a sociedade na oferta de cursos 

e programas da instituição. 

Permanente 

Manutenção e ampliação do 

portal aos alunos, graduação e 

pós-graduação e docentes. 

Permanente 

Ampliação da divulgação na 

mídia eletrônica dos atos e 

eventos da FAPSS 

Permanente 

Informatização do sistema de 

comunicação interno e externo. 

Permanente 

Modernização do Sistema de 

Sinalização da FAPSS. 

Permanente 

Modernização dos murais de 

comunicação aos alunos. 

Permanente 

Ampliação das atividades da 

ouvidoria junto aos alunos 

Permanente 

Ampliação da disponibilidade de 

internet sem fio à comunidade 

acadêmica. 

Permanente 

Revitalização do Site 

Institucional – FAPSS-SP 

Permanente 
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3.5- ÁREA DE ATUAÇÃO ACADÊMICA 

A Faculdade Paulista de Serviço Social - FAPSS - entende ser de sua 

responsabilidade contribuir para a formação de quadros profissionais para a 

região onde atua, tendo no ensino, na iniciação científica e na extensão o 

compromisso com as diretrizes e preceitos da excelência educacional. 

Nessa perspectiva, a educação superior da Faculdade Paulista de Serviço 

Social - FAPSS - pretende abranger cursos e programas em educação 

presencial e a distância (EaD) em níveis de licenciatura, bacharelado, tecnólogo 

e de pós-graduação (lato sensu e stricto sensu) nas várias áreas de 

conhecimento que venha a ser autorizada pelo MEC. 

Inicialmente, será solicitado 01 (um) cursos de graduação (Bacharelado 

em Serviço Social) na modalidade de educação a distância, o qual ajudará a 

instituição a alcançar reconhecimento como centro de excelência dentro dos 

próximos anos e oferecer oportunamente cursos de pós-graduação stricto sensu, 

isto é, mestrado profissional. 

 

3.5.1- A ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 

A FAPSS está inserida no Estado de São Paulo, um dos mais importantes 

estados do país, que concentra aproximadamente 30% do valor gerado na 

Economia Brasileira, constituindo-se também como um polo nacional de 

formação educacional, concentrando as principais instituições de ensino.  

Atualmente existe uma grande deficiência na formação dos jovens, 

decorrente de vários fatores, mas, sobretudo, evidencia-se a ausência de 

políticas educacionais capazes de fomentar cidadãos que contribuam e 

apreendam o mundo de maneira crítica e propositiva. 

Ciente da sua missão educacional, a FAPSS-SP busca não só a 

qualificação profissional, mas também a formação de profissionais aptos a 

atuarem nas mais variadas refrações da questão social, contribuindo 

definitivamente para a redução dos indicies negativos relacionados a 

educação, principalmente no ensino superior.  

A Faculdade Paulista de Serviço Social – FAPSS entende que esta 
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realidade aumenta a responsabilidade da Faculdade, que mantém seu 

compromisso social possibilitando o acesso de jovens e adultos, muitos do 

quais não o puderam fazer e aguardam ansiosos o momento oportuno, que, 

lhes possibilite um ensino de qualidade, aliás, o compromisso com a qualidade 

é o ponto axial de todas as ações desenvolvidas pela FAPSS-SP. 

A Faculdade Paulista de Serviço Social localiza-se no Bairro da Barra 

Funda, Rua Lopes Chaves, 273 - região central da cidade de São Paulo 

conforme mapa da região. 

 Fonte: Google-Maplink  

 

Com a área total superior a 248.219,481 km², o estado de São Paulo, na 

região sudeste, ocupa o primeiro lugar no ranking do IBGE (2017)3 - Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística - como estado mais populoso entre as 

unidades federativas. São cerca de 45.919.049 pessoas, concentrando 21,7% 

da população do País. O estado possui 15 regiões administrativas, que reúnem 

seus 645 municípios. O município de São Paulo continua sendo o mais populoso 

do país, com População estimada (2019) 12.252.023 pessoas. 

População4 

 
3 https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/sp.html 
4 https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/sao-paulo/panorama 

https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/sp.html
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/sao-paulo/panorama
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População no último censo 

11.253.503 pessoas 

Comparando a outros municípios 

No país 

1º 

 

5570º 

1º 

No Estado 

1º 

645º 

1º 

Na micro região 

1º 

8º 

1º 
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Densidade demográfica 

7.398,26 hab/km² 

Comparando a outros municípios 

No país 

1º 

5570º 

10º 

No Estado 

1º 

645º 

6º 

Na micro região 

1º 

8º 

3º 

 

Pirâmide Etária - 2010 

 

 

População residente por religião (Unidade: pessoas) 
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Trabalho e Rendimento 

Em 2018, o salário médio mensal era de 4.3 salários mínimos. A 

proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 45.8%. Na 

comparação com os outros municípios do estado, ocupava as posições 7 de 645 

e 24 de 645, respectivamente. Já na comparação com cidades do país todo, 

ficava na posição 21 de 5570 e 81 de 5570, respectivamente. Considerando 

domicílios com rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, 

tinha 31.6% da população nessas condições, o que o colocava na posição 305 

de 645 dentre as cidades do estado e na posição 4372 de 5570 dentre as cidades 

do Brasil. 

Salário médio mensal dos trabalhadores formais 

4,3 salários mínimos 
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Comparando a outros municípios 

No país 

1º 

5570º 

21º 

No Estado 

1º 

645º 

7º 

Na micro região 

1º 

8º 

1º 

Pessoal ocupado 

5.571.893 pessoas 
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Comparando a outros municípios 

No país 

1º 

5570º 

1º 

No Estado 

1º 

645º 

1º 

Na micro região 

1º 

8º 

1º 

 

População ocupada 

45,8 % 

Comparando a outros municípios 

No país 

1º 

5570º 

81º 

No Estado 

1º 

645º 

24º 

Na micro região 

1º 

8º 

2º 

Percentual da população com rendimento nominal mensal per capita de até 

1/2 salário mínimo 

31,6 % 
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Comparando a outros municípios 

No país 

1º 

5570º 

4372º 

No Estado 

1º 

645º 

305º 

Na micro região 

1º 

8º 

6º 

Salário médio mensal dos trabalhadores formais 

  

Educação 

Taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade 
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96 % 

Comparando a outros municípios 

No país 

1º 

5570º 

4570º 

No Estado 

1º 

645º 

600º 

Na micro região 

1º 

8º 

8º 

IDEB – Anos iniciais do ensino fundamental (Rede pública) 

6,3 

Comparando a outros municípios 
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No país 

1º 

5570º 

1461º 

No Estado 

1º 

645º 

424º 

Na micro região 

1º 

8º 

8º 

IDEB – Anos finais do ensino fundamental (Rede pública) 

4,4 

Comparando a outros municípios 

No país 

1º 

5570º 

2688º 

No Estado 

1º 

645º 

578º 

Na micro região 

1º 

8º 

8º 

Taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade 

  

Matrículas (Unidade: matrículas) 
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Economia 

PIB per capita 

57.759,39 R$ 

 



40 

 

 

Comparando a outros municípios 

No país 

1º 

5570º 

211º 

No Estado 

1º 

645º 

53º 

Na micro região 

1º 

8º 

2º 

Percentual das receitas oriundas de fontes externas 

30 % 

Comparando a outros municípios 

No país 

1º 

5570º 

4996º 

No Estado 

1º 

645º 

629º 

Na micro região 

1º 

8º 

8º 

Total de receitas realizadas 

54.010.996,76 R$ (×1000) 

Comparando a outros municípios 

No país 
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1º 

5570º 

1º 

No Estado 

1º 

645º 

1º 

Na micro região 

1º 

8º 

1º 

Total de despesas empenhadas 

51.414.029,08 R$ (×1000) 

Comparando a outros municípios 

No país 

1º 

5570º 

1º 

No Estado 

1º 

645º 

1º 

Na micro região 

1º 

8º 

1º 

PIB per capita 

  

Saúde 

A taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 11.19 para 1.000 

nascidos vivos. As internações devido a diarreias são de 0.3 para cada 1.000 

habitantes. Comparado com todos os municípios do estado, fica nas posições 
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268 de 645 e 332 de 645, respectivamente. Quando comparado a cidades do 

Brasil todo, essas posições são de 2833 de 5570 e 3907 de 5570, 

respectivamente. 

 

Mortalidade Infantil 

11,19 óbitos por mil nascidos vivos 

 

Comparando a outros municípios 

No país 

1º 

5570º 

2833º 

No Estado 

1º 

645º 

268º 
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Na micro região 

1º 

8º 

2º 

Internações por diarreia 

0,3 internações por mil habitantes 

Comparando a outros municípios 

No país 

1º 

5570º 

3907º 

No Estado 

1º 

645º 

332º 

Na micro região 

1º 

8º 

2º 

Mortalidade Infantil 

  

Território e Ambiente 

Apresenta 92.6% de domicílios com esgotamento sanitário adequado, 

74.8% de domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 50.3% de 

domicílios urbanos em vias públicas com urbanização adequada (presença de 

bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio). Quando comparado com os outros 

municípios do estado, fica na posição 225 de 645, 517 de 645 e 83 de 645, 

respectivamente. Já quando comparado a outras cidades do Brasil, sua posição 

é 317 de 5570, 2779 de 5570 e 419 de 5570, respectivamente. 

Área da unidade territorial 

1.521,110 km² 

Comparando a outros municípios 
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No país 

1º 

5570º 

978º 

No Estado 

1º 

645º 

9º 

Na micro região 

1º 

8º 

1º 

Esgotamento sanitário adequado 

92,6 % 

Comparando a outros municípios 

No país 

1º 

5570º 

317º 

No Estado 

1º 

645º 

225º 

Na micro região 

1º 

8º 

4º 

Arborização de vias públicas 

74,8 % 

Comparando a outros municípios 

No país 

1º 
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5570º 

2779º 

No Estado 

1º 

645º 

517º 

Na micro região 

1º 

8º 

5º 

Urbanização de vias públicas 

50,3 % 

Comparando a outros municípios 

No país 

1º 

5570º 

419º 

No Estado 

1º 

645º 

83º 

Na micro região 

1º 

8º 

2º 

 

3.6- INSERÇÃO REGIONAL 

Por volta de 1850, a região que corresponde atualmente à Barra Funda 

fazia parte da antiga Fazenda Iguape, propriedade de Antônio da Silva Prado, o 

Barão de Iguape. Essa fazenda, após ser loteada deu origem a várias chácaras, 

entre elas a Chácara do Carvalho, pertencente ao Conselheiro Antônio Prado, 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1850
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B4nio_da_Silva_Prado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bar%C3%A3o_de_Iguape
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A1cara_do_Carvalho
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neto do Barão de Iguape, e que mais tarde se tornaria prefeito do município de 

São Paulo. 

A importância da família e a grandiosidade dessas terras pode ser 

expressa, pelo fato do Conselheiro Prado ter contratado Luigi Puci, responsável 

pelo projeto do Museu do Ipiranga, para projetar a casa sede da chácara. Anos 

depois, a chácara também foi loteada e sua Casa Sede foi adquirida pelo Instituto 

de Educação Bonni Consili (que ainda situa-se no local).  

As outras áreas loteadas deram origem ao distrito da Barra Funda e a 

parte dos atuais distritos da Casa Verde e Freguesia do Ó. 

 

Vista do bairro da Casa Verde e no horizonte a Barra Funda. 

 

Logo após o loteamento da área, os primeiros a povoarem a região foram 

os italianos. Trabalhavam em serrarias e oficinas mecânicas, principalmente 

para atenderem a população do elitizado bairro vizinho dos Campos Elísios. 

Muitos também trabalharam na ferrovia que seria inaugurada no final deste 

século. 

O desenvolvimento maior da região ocorreu após a inauguração da 

Estação Barra Funda da Estrada de Ferro Sorocabana, em 1875, funcionando 

como escoamento da produção de café paulista e também como armazém dos 

produtos que eram transportados do porto de Santos para o interior. Isso 

incentivou o aumento populacional e a ocupação da região e de seus arredores, 

que se intensificou com a criação, em 1892, da São Paulo Railway, inaugurada 

próxima, à Estrada Sorocabana, justamente onde se encontra atualmente o 

Viaduto da Avenida Pacaembu. O crescimento demográfico na região 

proporcionado pela ferrovia fez com que essa passasse a transportar, a partir 

de 1920, não apenas cargas mas também passageiros. A partir do século XX a 

população negra começou a povoar a região, alterando a característica 

essencialmente italiana da Barra Funda. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Prefeito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Luigi_Puci
https://pt.wikipedia.org/wiki/Museu_do_Ipiranga
https://pt.wikipedia.org/wiki/Casa_Verde_(distrito_de_S%C3%A3o_Paulo)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Freguesia_do_%C3%93
https://pt.wikipedia.org/wiki/Casa_Verde_(bairro_de_S%C3%A3o_Paulo)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Barra_Funda_(bairro)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imigra%C3%A7%C3%A3o_italiana_no_Brasil
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O primeiro bonde elétrico de São Paulo foi lançado em 07 de Maio de 

1902, ligando a Barra Funda ao Largo São Bento. Neste trajeto, passava por 

meio das ruas Barra Funda, Brigadeiro Galvão, até seu ponto final, na rua 

Anhanguera. 

 

O Estádio Palestra Itália, localizado na Água Branca. 

Esse desenvolvimento comercial do bairro, aliado à grande facilidade no 

transporte e à proximidade dos elitizados bairro de Higienópolis e Campos 

Elísios, fez com que parte da elite paulista da indústria e do café se instalasse 

nessa região ao sul do bairro, entre a linha férrea e as margens do rio Tietê. 

Outro fator que colaborou para o desenvolvimento da Barra Funda foi à 

proximidade com o Parque Industrial das "Indústrias Reunidas Francisco 

Matarazzo", instalado no bairro vizinho da Água Branca, em 1920. As Indústrias 

Matarazzo empregavam boa parte da população da região, assim como em 

grande parte da cidade e foram a base do conhecido "Império Matarazzo", que 

foi se enfraquecendo até se extinguir na década de 1980. 

O desenvolvimento da região sofreu um forte abalo com a crise de 1929, 

que resultou no fechamento de indústrias e deslocamento da elite dessa região, 

abandonando seus casarões (alguns se tornaram cortiços mais adiante). Restou 

basicamente a indústria artesanal com oficinas, marcenarias, serraria ou 

indústrias alimentícias e têxteis de pequeno porte. 

 

Antiga residência do escritor Mário de Andrade. 
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Apesar das aparentes dificuldades, foi nesta época que a Barra Funda 

viveu uma época de grande manifestação cultural. O bairro expôs para o país, 

grandes paulistanos como Mário de Andrade, que nasceu e viveu no bairro, que 

conserva até hoje sua antiga residência. Em 1917 foi inaugurado o Teatro São 

Pedro. Três anos depois, o Palestra Itália de São Paulo comprou um terreno em 

que foi construído o Estádio Palestra Itália, pertencente ao clube que em 1942 

mudaria seu nome para Sociedade Esportiva Palmeiras. 

 

O Memorial da América Latina, construído por Oscar Niemeyer. 

A Barra Funda também foi palco da criação do mais antigo cordão de 

carnaval da cidade: o Grupo Carnavalesco Barra Funda. O Grupo foi perseguido 

por pressão do presidente Getúlio Vargas, que confundiu a associação já que os 

mesmos utilizavam camisas verdes e calças brancas, mesmas cores da ação 

Integralista de Plinio Salgado. Finalmente, mudou o nome em 1953 para o 

cordão Camisa Verde e Branco, mais tarde, tornando - se escola de samba em 

1972 ganhando o carnaval paulistano por 09 vezes e mantém sua sede no 

distrito. 

A partir da década de 1970 começou a migração nordestina para a região 

e a atividade industrial, anteriormente um dos grandes pontos fortes da Barra 

Funda, diminuiu sensivelmente. Essa situação começou a mudar apenas no final 

da década seguinte, com a construção do Terminal Intermodal Barra Funda, um 

dos maiores do país e com importância semelhante ao Terminal Tietê, pois 

reunia todos os tipos de transporte coletivo existentes na capital paulista: metrô 

(com a inauguração da estação terminal da linha 3 - Barra Funda), trens das 

antigas linhas Sorocabana e Santos-Jundiaí, além de ônibus para viagens 

municipais, intermunicipais e internacionais. Neste mesmo ano (1989) foi 

concluída a construção do Memorial da América Latina, um grande reduto 

cultural inaugurado sobre o antigo Largo da Banana e projetado pelo arquiteto 

Oscar Niemeyer. 
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Vista do Playcenter e de parte do distrito. 

Tais obras trouxeram novo desenvolvimento à área, com a revitalização 

de imóveis antigos, novos estabelecimentos comerciais e inclusive a instalação 

dos estúdios da Rede Record de televisão, a mais antiga do país em atividade, 

em 1995.  

O distrito possui também desde 1973 o Playcenter, maior parque de 

diversões da cidade, extinto na década passada. Neste bairro, também se 

encontram os Fóruns Trabalhista Rui Barbosa e Criminal Mário Guimarães, além 

de abrigar a nova sede da Federação Paulista de Futebol. A FPF, antigamente, 

era situada na Av. Brigadeiro Luiz Antônio, centro da Capital. 

No ano de 2006, o então governador Cláudio Lembo autorizou a mudança 

do nome da estação de metrô "Barra Funda" para Palmeiras-Barra Funda, após 

vários pedidos dos torcedores, seguindo a linha da antiga estação Corinthians-

Itaquera, da estação Portuguesa-Tietê e da futura estação da Linha 04 do Metrô, 

São Paulo-Morumbi. 

A rede de ensino superior do Estado de São Paulo é mundialmente 

conhecida pelo crescimento acelerado com que ocorre a sua expansão, assim 

como pela pluralidade de instituições de ensino e pela diversidade das áreas do 

conhecimento transmitido. Em ritmo constante de transformação, marcado pelo 

crescimento das instituições, abertura de novas faculdades, movimento de 

aquisições, fusões e surgimento de novos grupos educacionais privados, os 

dados apresentados pela educação superior no estado revelam apenas o 

começo daquilo que se espera do setor. Para atender a uma demanda de mais 

de 41 milhões de pessoas, o setor vem investindo na qualidade e aumento da 

oferta dos cursos de graduação, tornando-os cada vez mais acessíveis por meio 
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da geração de programas de financiamento estudantil, bem como na capacitação 

de seus docentes.  

A educação de nível superior no Estado de São Paulo emprega mais de 

174 mil profissionais, dos quais 89 mil exercem funções técnico-administrativas 

e os 85 mil restantes são docentes. Já a rede privada concentra 120 mil 

profissionais (54 mil técnicos-administrativos e 66 mil docentes), além de ter sido 

responsável por um faturamento de R$ 11 bilhões em 2010. Em relação ao 

número de matrículas em cursos presenciais, as 571 instituições de ensino 

superior (IES) do estado (495 particulares e 76 públicas) registraram, entre os 

anos de 2009 e 2010, um crescimento de 6,3%. Em 2009 havia 1.400.577 alunos 

matriculados, enquanto no ano seguinte esse total atingiu 1.488.897 matrículas. 

Em 2010, o Estado de São Paulo foi o responsável pela formação de 436 mil 

alunos no ensino médio e pela graduação de 267 mil universitários, dos quais a 

maioria foi concluinte na rede privada de ensino superior (237 mil alunos). 

O Estado de São Paulo registrou, entre 2009 e 2010, um crescimento de 

6,3% no número total de matrículas em cursos presenciais, somadas as IES 

públicas e privadas. Em 2010, havia 212 mil alunos matriculados nas instituições 

da rede pública (14%) e 1,28 milhão de alunos nas IES privadas (86%), 

totalizando 1,5 milhão de matrículas. No ano anterior, o Estado contava com 1,4 

milhão de matrículas, das quais 183 mil em IES públicas e 1,2 milhão em 

instituições privadas. Assim, no período, a rede de ensino privada cresceu 4,9% 

e a rede pública, 15,8%. Nos últimos dez anos, o ensino superior privado do 

Estado de São Paulo obteve um crescimento de 84% em relação ao número de 

matrículas. Já o setor público apresentou um aumento de 69%. Nesse mesmo 

período, o número de instituições de ensino superior (IES) no Estado de São 

Paulo apresentou um crescimento de 61%: em 2010, o setor da educação de 

nível superior contava com 600 IES – 514 privadas e 86 públicas –, contra 373 

em 2000. 

A Região Metropolitana de São Paulo é formada por 39 municípios. 

Compreende uma população de 19,7 milhões de habitantes e conta com mais 

de 847 mil alunos no ensino superior, dos quais 90% estão matriculados no setor 

privado e 10% no público. Em relação às matrículas, a região registrou uma 

redução no número de ingressantes em cursos presenciais de nível superior. Em 
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2009 esse dado apontava para um total de 352.530 alunos, caindo para 345.123 

em 2010. O número de concluintes nessa mesma modalidade de ensino superior 

também caiu de 145.327 em 2009, para 151.806 em 2010. A Região 

Metropolitana de São Paulo conta com 202 IES privadas e 20 públicas. Esse 

número representa um crescimento de 47% no total de IES na região desde 

2000. 

O crescimento do total de matrículas nos cursos de ensino a distância 

(EAD) das IES privadas da Região Metropolitana de São Paulo foi de 17,8%: 

foram 52.554 alunos matriculados em 2010, contra 44.611 alunos no ano 

anterior. Nos cursos tecnológicos de nível superior da rede privada o aumento 

foi menor, registrando 10,4%, o que corresponde a 162.285 matrículas em 2010, 

contra 146.953 em 2009. 

De acordo com o Censo da Educação Superior 2012, os cursos mais 

procurados são Administração, Direito, Pedagogia, Ciências Contábeis, 

Enfermagem, Engenharia Civil, Serviço Social, Psicologia, Gestão de Recursos 

Humanos e Engenharia da Produção. Destes cursos, a IES solicita um deles, 

sendo Serviço Social, por conta da nova realidade do bairro e todo o seu entorno. 

Ainda segundo o Censo da Educação Superior 2012, os cursos tecnológicos 

foram os que mais cresceram em 2012: o aumento foi de 8,5% no número de 

estudantes e essa modalidade concentra 13,5% das matrículas na educação 

superior. Os de bacharelados e de licenciatura participam com 67,1% e 19,5%, 

respectivamente. Os cursos a distância registraram crescimento de 12,2%, 

passando a representar mais de 15% do total de matrículas em graduação.   

Embora atualmente uma boa parcela das instituições de ensino superior 

em São Paulo ofereçam os mesmos que a Faculdade Paulista de Serviço Social 

– FAPSS – a Instituição pretende ofertar e seu diferencial está na preocupação 

com a excelência do ensino, em disponibilizar o melhor material didático a preços 

acessíveis e justos, nas suas propostas de inserção dos alunos no mercado de 

trabalho ainda durante sua formação (o que manterá os cursos em permanente 

interface com a realidade que cerca o estudante), nas atividades de extensão, 

nas políticas de oferta de bolsas, no conhecimento das habilidades, dos 

potenciais e dos relacionamentos, entre outros. 

Assim, trabalhando com todos os referenciais necessários nos seus mais 
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variados níveis de inserção (sejam eles locais, regionais, nacionais ou 

internacionais) e tratando a educação como um dos componentes essenciais 

que formam a base do desenvolvimento de um país (e que, portanto, merece 

redobrado cuidado), a Faculdade Paulista de Ensino Superior – FAPSS - irá 

procurar se adequar de modo a corresponder às expectativas dos alunos, 

oferecendo um ensino de qualidade aos futuros profissionais. 

Além disso, considerando todo o desenvolvimento social e econômico até 

aqui apresentado, torna-se justificada a oferta de mais cursos presenciais e EaD 

para que a cidade de São Paulo continue educando e qualificando 

adequadamente profissionais capazes de promover e manter tal 

desenvolvimento. Afinal, toda sociedade que se quer ver desenvolvida e 

soberana deve investir em educação e toda instituição que deseje contribuir com 

essa sociedade buscará incentivar a sustentação de cursos capazes de 

promover a concretização desses objetivos e a Faculdade Paulista de Serviço 

Social - FAPSS - é uma delas. 

 

3.7- RESPONSABILIDADE: INCLUSÃO SOCIAL, TECNOLOGIA, POLÍTICA E 

CULTURAL, DO RESPEITO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 

A Faculdade Paulista de Serviço Social - FAPSS - desenvolverá seu 

trabalho na área educacional fundamentada, sobretudo, em seu compromisso 

com a responsabilidade ética, social e ambiental. Terá como sua a função de 

conscientizar, orientar e estimular práticas que abordem essas temáticas. Para 

tanto, fará a difusão de conhecimentos sobre a responsabilidade ética e social, o 

incentivo de ações indutoras de valores à sociedade e a manutenção de projetos 

e ações de responsabilidade ética, social e ambiental em sua sede e em suas 

áreas de atuação. 

Além disso, a instituição irá criar um código de ética para nortear o 

comportamento do colaborador docente e do técnico-administrativo, preparando-

os para o exercício da liderança inovadora e empreendedora em diversos níveis. 

A Faculdade Paulista de Serviço Social - FAPSS - terá ainda como componentes 

da sua função social o desenvolvimento pleno de seu corpo discente, assumindo 

o desafio de qualificá-los como futuros líderes e tomadores de decisão, 

contemplando as variáveis ambientais, de segurança e saúde ocupacional, 
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qualidade e responsabilidade ética e social na sua formação, para o exercício da 

cidadania e a qualificação para o trabalho com uma atitude de serviço ao próximo 

e à sociedade. 

Visará, ainda, a uma atuação voltada para a minimização das 

desigualdades sociais dentro de um contexto de desenvolvimento sustentável, 

primando pela difusão de conceitos éticos, sociais, ambientais e estéticos que 

promovam a construção de uma sociedade mais justa, que se atente mais e 

melhor para a dignidade do ser humano e a manutenção e promoção da vida e 

para o desenvolvimento sustentável da sociedade e do meio ambiente. 

 

3.7.1- ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL 

A política de responsabilidade social é exigência do Ministério da 

Educação. Para o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior – SINAES 

(Lei n. 10.861, de 14 de abril de 2004)5, essa política está relacionada à 

contribuição com a inclusão social, defesa do meio ambiente, memória cultural, 

produção artística e patrimônio cultural, completando o compromisso social da 

instituição na qualidade de portadora do bem público e dos princípios de 

cidadania, independentemente de sua natureza jurídica, o que não significa 

adotar políticas assistencialistas ou antigas ações de filantropia. Adotar políticas 

que atendam tais exigências ministeriais requer que todos os sujeitos integrantes 

da comunidade acadêmica percebam de forma direta e indireta as ações coletivas 

dessa natureza em todos os níveis, até mesmo a sociedade como um todo. 

Nesse sentido, a responsabilidade social está entrelaçada, não só com os 

projetos de extensão desenvolvidos pela IES, como também com as ações que 

os envolvem e que estão voltadas para a melhoria de cada um deles. É um 

caminho vocacionado para uma contribuição que vai além do progresso 

científico-tecnológico- cultural, com o intuito de possibilitar melhoria concreta nas 

condições de vida da comunidade que interage com a IES. 

Destaque a duas dimensões de atuação da Faculdade Paulista de Serviço 

Social - FAPSS - quanto à responsabilidade social: a inclusão social e a 

 
5 Lei n. 10.861. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004- 
2006/2004/lei/l10.861.htm>. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-
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responsabilidade ambiental. 

 

3.7.2- INCLUSÃO SOCIAL – POLÍTICAS DE APOIO AO DISCENTE 

A educação inclusiva tem representado um desafio para a educação 

superior. Tem-se notado que com o surgimento das políticas de inclusão houve 

uma maior necessidade de preparação da comunidade acadêmica para receber 

esses alunos. Diante disso, a Faculdade Paulista de Serviço Social - FAPSS - 

terá uma Política de Educação Inclusiva calcada na Política Nacional de 

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, que respeite as 

diferenças e forneça condições de igualdade de oportunidades e que possibilite 

um movimento de real inclusão dos alunos com deficiências e dos que 

apresentam algum tipo de Necessidades Educacionais Especiais (NEEs). 

Essa Política de Educação Inclusiva visará atender os alunos em nossa 

instituição, bem como preparar as ações e os procedimentos para demais casos 

que possam chegar a nossa comunidade acadêmica, garantindo a 

acessibilidade a todos os acadêmicos com deficiência e/ou NEEs respeitando o 

seu direito de matrícula e permanência no ensino superior. 

Na busca de referenciais legais, destaca-se o capítulo V da Lei n. 9394/966 que 

trata da educação especial e, dentre outras determinações, diz que: 

 

Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta 
lei, a modalidade de educação escolar oferecida 
preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos 
portadores de necessidades especiais. 

§ 1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio 
especializado, na escola regular, para atender as peculiaridades 
da clientela de educação especial; 

§ 2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas 
ou serviços especializados, sempre que, em função das 
condições específicas dos alunos, não for possível a sua 
integração nas classes comuns do ensino regular;  

§ 3º A oferta de educação especial, [...]. Tem início na faixa etária 
de zero a seis anos, durante a educação infantil.  

Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com 
necessidades especiais: 

I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e 

 
6 Lei n. 9.394/96. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm>. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
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organização específica para atender às suas necessidades; 

II - terminalidade específica; 

III - professores com especialização adequada em nível médio 
ou superior; [...] 

 

Além da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira - Lei n. 9394/96, 

destaca-se um conjunto de documentos que regem os compromissos que devem 

ser cumpridos em relação a questões que envolvem a Educação Inclusiva. 

 

DISPOSITIVOS 

LEGAIS E 

NORMATIVOS 

TEOR 

Constituição 

Federal/88, arts. 

205, 206 e 208 

Assegura o direito de todos à educação (art. 205), tendo 

como princípio do ensino a igualdade de condições para 

o acesso e a permanência na escola (art. 206, I) e 

garantindo acesso aos níveis mais elevados do ensino, 

da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade 

de cada um (art. 208, V). 

Lei 8069/90 – 

Estatuto da 

Criança e do 

Adolescente 

Apresenta artigos que influenciam as legislações e a 

educação voltadas para os deficientes. 

LDB 9.394/96, 
cap. 

IV 

Institui o processo de avaliação das instituições de 

educação superior, assim como do rendimento escolar 

dos alunos do ensino básico e superior. 

Aviso Circular n. 

277/96 

Apresenta sugestões voltadas para o processo seletivo 

para ingresso, recomendando que a instituição possibilite 

a flexibilização dos serviços educacionais e da 

infraestrutura, bem como a capacitação de recursos 

humanos, de modo a permitir a permanência, com 

sucesso, de estudantes com deficiência nos cursos. 

Lei n. 
10.098/2000 

Lei da 

Acessibilidade 

Estabelece normas gerais e critérios básicos para a 

promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de 

deficiência ou com mobilidade reduzida. 
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Decreto n. 
3.956/01 

Promulga a Convenção Interamericana para a Eliminação 

de Todas as formas de Discriminação contra as Pessoas 

Portadoras de Deficiência. 

Lei n. 10.436/02 

Reconhece a Língua Brasileira de Sinais (Libras) como 

meio legal de comunicação e expressão e outros recursos 

de expressão a ela associados. 

Portaria n. 
2.678/02 

Aprova diretrizes e normas para o uso, o ensino, a 

produção e a difusão do sistema Braille em todas as 

modalidades de ensino, compreendendo o projeto da 

Grafia Braille para a Língua Portuguesa e a 

recomendação para o seu uso em todo o território 

nacional. 

Portaria n. 
3.284/03 

Substituiu a Portaria n. 1.679/1999, sendo ainda mais 

específica na enumeração das condições de   

acessibilidade   que devem ser construídas nas IES para 

instruir o processo de avaliação das mesmas. 

ABNT NBR 

9.050/04 

Dispõe sobre a acessibilidade a edificações, mobiliário, 

espaços e equipamentos urbanos. 

Decreto n. 
5.296/04 

Regulamenta as Leis 10.048/2000 e 10.098/2000, 

estabelecendo normas gerais e critérios básicos para o 

atendimento prioritário a acessibilidade de pessoas com 

deficiência ou com mobilidade reduzida. Em seu artigo 24 

determina que os estabelecimentos de ensino de 

qualquer nível, etapa ou modalidade, públicos e privados, 

proporcionarão condições de acesso e utilização de todos 

os seus ambientes ou compartimentos para pessoas com 

deficiência ou com mobilidade reduzida, inclusive salas de 

aula, bibliotecas, auditórios, ginásios, instalações 

desportivas, laboratórios, áreas de lazer e sanitários. 

Decreto n. 
5.626/05 

Regulamenta a Lei n. 10.436/2002, que dispõe sobre o uso 

e difusão da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS e 

estabelece que os sistemas educacionais devem garantir, 

obrigatoriamente, o ensino de LIBRAS em todos os 

cursos de formação de professores e de fonoaudiologia 

e, optativamente, nos demais cursos de educação 

superior 
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Programa 

Acessibilidade 

ao Ensino 

Superior. 

Incluir/2005 

Determina a estruturação de núcleos de acessibilidade 

nas instituições federais de educação superior, que visam 

eliminar barreiras físicas, de comunicação e de 

informação que restringem a participação e o 

desenvolvimento acadêmico e social de estudantes com 

deficiência. 

Convenção 

sobre os Direitos 

das Pessoas 

com Deficiência 

(ONU, 2006) 

Assegura o acesso a um sistema educacional inclusivo 

em todos os níveis. Define pessoas com deficiência como 

aquelas que têm impedimentos de natureza física, 

intelectual ou sensorial, os quais, em interação com 

diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena 

e efetiva na sociedade com as demais pessoas. 

Plano de 

Desenvolvimento 

da 

Educação/2007 

O Governo Federal, por meio do MEC, lançou em 2007 o 

Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) com o 

objetivo de melhorar substancialmente a educação 

oferecida pelas escolas e IES brasileiras. Reafirmado 

pela Agenda Social, o Plano propõe ações nos seguintes 

eixos, entre outros: formação de professores para a 

educação especial, acesso e permanência das pessoas 

com deficiência na educação superior. 

Política Nacional 

de Educação 

Especial na 

Perspectiva da 

Educação 

Inclusiva (MEC, 

2008) 

Define a Educação Especial como modalidade 

transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, 

tendo como função disponibilizar recursos e serviços de 

acessibilidade e o atendimento educacional 

especializado, complementar a formação dos estudantes 

com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento 

e altas habilidades/superdotação. 

Decreto n. 
6.949/09 

Ratifica, como Emenda Constitucional, a Convenção 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (ONU, 

2006), que assegura o acesso a um sistema educacional 

inclusivo em todos os níveis. 
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Decreto n. 
7.234/10 

Dispõe sobre o Programa Nacional de Assistência 

Estudantil – PNAES. O Programa tem como finalidade a 

ampliação das condições de permanência dos jovens na 

educação superior pública federal e, em seu Art. 2º, 

expressa os seguintes objetivos: “democratizar as 

condições de permanência dos jovens na educação 

superior pública federal; minimizar os efeitos das 

desigualdades sociais e regionais na permanência e 

conclusão da educação superior; reduzir as taxas de 

retenção e evasão; e contribuir para a promoção da 

inclusão social pela educação”. Ainda, no art. 3o § 1o 

consta que as ações de assistência estudantil do PNAES 

deverão ser desenvolvidas em diferentes áreas, entre 

elas: “acesso, participação e aprendizagem de 

estudantes com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades e superdotação”. 

Conferências 

Nacionais de 

Educação – 

CONEB/2008 e 

CONAE/2010 

Referendaram a implementação de uma política de 

educação inclusiva, o pleno acesso dos estudantes 

público-alvo da educação especial no ensino regular, a 

formação de profissionais da educação para a inclusão, o 

fortalecimento da oferta do Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) e a implantação de salas de 

recursos multifuncionais, garantindo a transformação dos 

sistemas. 

Decreto n. 
7.611/11 

Dispõe sobre o AEE, que prevê, no art. 5º § 2º a 

estruturação de núcleos de acessibilidade nas instituições 

federais de educação superior, com o objetivo de eliminar 

barreiras físicas, de comunicação e de informação que 

restringem a participação e o desenvolvimento 

acadêmico e social de estudantes com deficiência. 

Diretrizes 

Curriculares 

Nacionais para a 

Educação em 

Direitos 

Humanos 

– Parecer CNE/CP 

8/2012 

Recomenda a transversalidade curricular das temáticas 

relativas aos direitos humanos. O Documento define 

como “princípios da educação em direitos”: a dignidade 

humana, a igualdade de direitos, o reconhecimento e 

valorização das diferenças e das diversidades, a laicidade 

do Estado, a democracia na educação, a 

transversalidade, vivência e globalidade, e a 

sustentabilidade socioambiental. 
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Lei n. 12.764 de 

27 de dezembro 

de 2012 

Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da 

Pessoa com Transtorno do Espectro Autista; e altera o § 

3odo art. 98 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990. 

Decreto n. 8.368, 

de 2 de 

dezembro de 

2014 

Regulamenta a Lei n. 12.764, de 27 de dezembro de 

2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos 

Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. 

Lei n. 13.146, de 6 

de julho De 2015 

Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). 

Fonte: BRASIL. Ministério da Educação. Referenciais de acessibilidade na educação superior e 
avaliação in loco do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes). Julho, 137. 

 

As políticas de apoio ao discente, que devem ser entendidas como 

inclusão social, serão cada vez mais, aprimoradas nos próximos anos pela 

Faculdade Paulista de Serviço Social - FAPSS. Elas terão por objetivo fortalecer 

o ingresso no ensino superior, o desempenho acadêmico, a permanência do 

discente nos estudos, bem como fomentar atividades de cultura, esporte e lazer, 

dando sempre uma atenção especial aos discentes com vulnerabilidade social. 

A Faculdade Paulista de Serviço Social - FAPSS - pretenderá sempre 

realizar avanços no fortalecimento do desempenho acadêmico, no acesso à 

informática e na participação político- acadêmica do discente. Da mesma forma, 

irá manter, onde for possível e ampliar as ações direcionadas para a 

permanência estudantil, em especial a pessoas socialmente frágeis. 

Atendendo às novas demandas e legislações recentes, a Faculdade 

Paulista de Serviço Social - FAPSS - no que diz respeito à sua política de 

acessibilidade, facilitará e viabilizará o acesso de pessoas com deficiência e 

aquelas que requerem um atendimento diferenciado da instituição e de seus 

cursos. Isso se dará por meio da disponibilização de recursos didático-

pedagógicos inovadores e pelo fortalecimento e a ampliação do ambiente de 

acessibilidade informacional da biblioteca, oferecendo material adaptado e 

atendimento especializado. 

 
7 Disponível em: <https://www.puc-campinas.edu.br/wp-content/uploads/2016/04/proavi-referenciais-

de- acessibilidade-parte-i.pdf>. 

 

http://www.puc-campinas.edu.br/wp-content/uploads/2016/04/proavi-referenciais-de-
http://www.puc-campinas.edu.br/wp-content/uploads/2016/04/proavi-referenciais-de-
http://www.puc-campinas.edu.br/wp-content/uploads/2016/04/proavi-referenciais-de-
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3.7.3- RESPONSABILIDADE AMBIENTAL 

A Constituição Federal8, de 1988, no inciso VI do § 1º do artigo 225 

determina que o Poder Público deva promover a educação ambiental em todos 

os níveis de ensino, pois “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 

impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-

lo para os presentes e futuras gerações”. 

A Lei n. 6.9389, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política 

Nacional do Meio Ambiente, no inciso X do artigo 2º, já estabelecia que a 

educação ambiental, tem que ser ministrada a todos os níveis de ensino, 

objetivando capacitá-la para a participação ativa na defesa do meio ambiente; 

A Lei n. 9.39410, de 20 de dezembro de 1996, de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), prevê que na formação básica do cidadão seja 

assegurada a compreensão do ambiente natural e social; que os currículos do 

ensino fundamental e do médio devem abranger o conhecimento do mundo físico 

e natural; que a educação superior deve desenvolver o entendimento do ser 

humano e do meio em que vive; que a Educação tem, como uma de suas 

finalidades, a preparação para o exercício da cidadania; 

A Lei n. 9.79511, de 27 de abril de 1999, regulamentada pelo Decreto n. 

4.28112, de 25 de junho de 2002, dispõe especificamente sobre a Educação 

Ambiental (EA) e institui a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 

como componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar 

presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo 

educativo. 

A Resolução CNE/CP n. 2, de 15 de junho de 201213 estabelece as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental. 

 
8 Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1988/constituicao-1988-5-outubro-
1988- 322142-publicacaooriginal-1-pl.html>. 
9 Lei n. 6.938. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm>. 
10 Lei n. 9394. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L9394.htm>. 
11 Lei n. 9.795. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9795.htm>. 
12 Decreto n. 4.281. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/d4281.htm>. 
13 Resolução n. 2/2012. Disponível em: <http://conferenciainfanto.mec.gov.br/images/conteudo/iv- 
cnijma/diretrizes.pdf> 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1988/constituicao-1988-5-outubro-1988-
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1988/constituicao-1988-5-outubro-1988-
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9795.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/d4281.htm
http://conferenciainfanto.mec.gov.br/images/conteudo/iv-
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Art. 1º A presente Resolução estabelece as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental a serem 
observadas pelos sistemas de ensino e suas instituições de 
educação básica e de educação superior, orientando a 
implementação do determinado pela Constituição Federal e pela 
Lei n. 9.795, de 1999, a qual dispõe sobre a Educação Ambiental 
(EA) e institui a Política Nacional de Educação Ambiental 
(PNEA), com os seguintes objetivos: 

I - sistematizar os preceitos definidos na citada Lei, bem 
como os avanços que ocorreram na área para que contribuam 
com a formação humana de sujeitos concretos que vivem em 
determinado meio ambiente, contexto histórico e sociocultural, 
com suas condições físicas, emocionais, intelectuais, culturais; 

II - estimular a reflexão crítica e propositiva da inserção da 
Educação Ambiental na formulação, execução e avaliação dos 
projetos institucionais e pedagógicos das instituições de ensino, 
para que a concepção de Educação. 

III orientar os cursos de formação de docentes para a 
Educação Básica; IV - orientar os sistemas educativos dos 
diferentes entes federados. 

        Art. 2º A Educação Ambiental é uma dimensão da 
educação, é atividade       intencional da prática social, que deve 
imprimir ao desenvolvimento individual um caráter social em sua 
relação com a natureza e com os outros seres humanos, visando 
potencializar essa atividade humana com a finalidade de torná-
la plena de prática social e de ética ambiental. 

Art. 3º A Educação Ambiental visa à construção de 
conhecimentos, ao desenvolvimento de habilidades, atitudes e 
valores sociais, ao cuidado com a comunidade de vida, a justiça 
e a equidade socioambiental, e a proteção do meio ambiente 
natural e construído. 

Art. 4º A Educação Ambiental é construída com 
responsabilidade cidadã, na reciprocidade das relações dos 
seres humanos entre si e com a natureza. 

Art. 5º A Educação Ambiental não é atividade neutra, pois 
envolve valores, interesses, visões de mundo e desse modo, 
deve assumir na prática educativa, de forma articulada e 
interdependente, as suas dimensões política e pedagógica. 

Art. 6º A Educação Ambiental deve adotar uma abordagem que 
considere a interface entre a natureza, a sócio-cultura, a 
produção, o trabalho, o consumo, superando a visão 
despolitizada, acrítica, ingênua e naturalista ainda muito 
presente na prática pedagógica das instituições de ensino. 

Art. 7º Em conformidade com a Lei n. 9.795, de 1999, reafirma-
se que a Educação Ambiental é componente integrante, 
essencial e permanente da Educação Nacional, devendo estar 
presente, de forma articulada, nos níveis e modalidades da 
educação básica e da educação superior, para isso devendo as 
instituições de ensino promovê-la integradamente nos seus 
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projetos institucionais e pedagógicos. 

Art. 8º A Educação Ambiental, respeitando a autonomia da 
dinâmica escolar e acadêmica, deve ser desenvolvida como uma 
prática educativa integrada e interdisciplinar, contínua e 
permanente em todas as fases, etapas, níveis e modalidades, 
não devendo, como regra, ser implantada como disciplina ou 
componente curricular específico. Parágrafo único. Nos cursos, 
programas e projetos de graduação, pós-graduação e de 
extensão, e nas áreas e atividades voltadas para o aspecto 
metodológico da Educação Ambiental, são facultadas a criação 
de componente curricular específico. 

Art. 9º Nos cursos de formação inicial e de especialização 
técnica e profissional, em todos os níveis e modalidades, deve 
ser incorporado conteúdo que trate da ética socioambiental das 
atividades profissionais. 

Art. 10. As instituições de educação superior devem promover 
sua gestão e suas ações de ensino, pesquisa e extensão 
orientadas pelos princípios e objetivos da Educação Ambiental. 

Art. 11. A dimensão socioambiental deve constar dos currículos 
de formação inicial e continuada dos profissionais da educação, 
considerando a consciência e o respeito à diversidade 
multiétnica e multicultural do País. 

Parágrafo único. Os professores em atividade devem receber 
formação complementar em suas áreas de atuação, com o 
propósito de atender de forma pertinente ao cumprimento dos 
princípios e objetivos da Educação Ambiental. 

 

A Faculdade Paulista de Serviço Social – FAPSS - instituição que estará 

comprometida com a melhoria contínua das práticas de ensino, pesquisa e 

extensão, irá procurar implementar cada vez mais ações voltadas ao meio 

ambiente, à segurança, à saúde ocupacional e à responsabilidade ética e social, 

inspirada no programa Responsabilidade Socioambiental. Dessa maneira, irá 

promover ações que respeitem o meio ambiente e políticas que tenham como 

um dos principais objetivos a sustentabilidade. 

Nesse contexto, a Faculdade Paulista de Serviço Social – FAPSS - 

investirá cada vez mais na capacitação e sensibilização da temática ambiental, 

na preservação dos recursos naturais e da biodiversidade, bem como em 

contratações, construções e compras sustentáveis. Fundamentada na legislação 

ambiental vigente, a Faculdade Paulista de Serviço Social – FAPSS - irá procurar 

implementar práticas sustentáveis e fomentará ações e projetos relacionados ao 

tema. Ela ainda incluirá a temática transversalmente nas atividades de ensino, 
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pesquisa e extensão que irá promover. 

 

3.8- PERFIL DO EGRESSO 

O perfil de egresso esperado pela Faculdade Paulista de Serviço Social – 

FAPSS - se baseia nas DCNs que regem os cursos de graduação ofertados na 

Instituição, bem como nas suas particularidades, obedecendo a critérios de 

clareza e coerência, conforme as necessidades profissionais e sociais. Em 

decorrência disso, pretendemos formar um aluno criador e interferente, que 

problematize com competência e responsabilidade, e modifique a vida em 

sociedade – sabedor do sujeito pleno que é. 

A Faculdade Paulista de Serviço Social – FAPSS - procura formar 

profissionais dotados de competências que possam assimilar as transformações 

decorrentes do avanço do conhecimento teórico/prático que impõe o progresso 

nas diversas áreas do conhecimento humano, bem como, proporcionar aos 

seus egressos uma visão holística, sistêmica e interdisciplinar da sua atividade 

profissional. O intuito é permitir que adquiram competências técnicas e 

humanísticas para sua atuação profissional, de modo articulado e imbuído da 

capacidade de motivar e liderar equipes em busca da descoberta e solução de 

problemas, por meio da aplicação do raciocínio lógico e crítico. 

O egresso dos cursos de graduação será formado para atuar nas múltiplas 

atividades teórico-práticas: 

● atuar em equipes multidisciplinares, com espírito empreendedor; 

● pensar criticamente, analisar os problemas da sua área de atuação e 

procurar soluções para os mesmos; 

● atuar em todas as instâncias e organizações com ética e consciência 

cidadão; 

● desenvolver a capacidade para a tomada de decisões, tendo presente 

a eficácia e o custo-efetividade dos valores humanos e dos recursos 

materiais disponíveis; 

● manter a confidencialidade das informações a ele confiadas, na 

interação com os outros profissionais e o público em geral; 
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● ser transparente nas ações que envolvam decisões complexas e que 

tenham reflexos para a equipe da qual esteja vinculado; 

● assumir posições de liderança, sempre tendo em vista o bem-estar da 

comunidade, 

● tomar iniciativas e atuar com criatividade, inovação e 

responsabilidade. 

 

3.8.1- ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS 

Avaliar o alcance do processo de formação do aluno, a melhoria na sua 

qualidade de vida e inserção no mundo do trabalho na área de formação irá 

constituir ação importante para a avaliação dos processos pedagógicos dos 

cursos ministrados pela Faculdade Paulista de Serviço Social – FAPSS. 

Uma pesquisa junto aos ingressantes com uma aplicação diagnóstica de 

um curso em nível de graduação, especialmente na modalidade a distância, é 

muito mais profícua que uma sondagem feita somente com alguns alunos 

desistentes. 

Para realizar o acompanhamento dos egressos, a instituição manterá um 

serviço de consulta e análise dos resultados socioeconômicos dos egressos, por 

meio de coleta de informações com o uso de formulários a serem preenchidos 

pelos alunos no início do curso, no final, após seis meses de formados e depois 

de um ano. Esse processo terá por objetivo fazer um estudo comparativo entre 

os aspectos socioeconômicos dos alunos ao ingressar no curso e depois, 

revelando as melhorias promovidas pela formação e a proposta é a de uma ação 

inversa do habitual, em vez de consultar o desistente, vamos consultar o 

ingressante, para um conhecimento prévio para promover ações que os facilitem 

a atingir seus objetivos. 

Esse trabalho irá demonstrar ainda qual o percentual de egressos que 

efetivamente estão trabalhando na área de sua formação, bem como a inserção 

do profissional nas indústrias e empresas, instituições públicas e privadas e 

outros locais após a conclusão do curso. 

A instituição irá também criar e desenvolver um Centro de Gestão de 
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Carreira, a fim de apoiar o aluno nos aspectos pedagógicos e psicológicos para 

a conquista do primeiro emprego, por meio dos seguintes processos da seleção: 

a) Preparação para entrevistas; 

b) Elaboração de currículo; 

c) Apresentação pessoal. 

O Centro de Gestão de Carreira manterá permanente contato com o 

mercado para a manutenção e atualização de um Banco de Oportunidades 

Profissionais, a fim de realizar o encaminhamento dos alunos de acordo com a 

realidade de sua sede (em São Paulo) e de cada futuro polo. 

Aos ex-alunos a instituição também contribuirá com a formação da sua 

imagem nas redes sociais, oferecendo assessoria para construção de uma 

network e elaboração de uma cartilha online de soluções em empregabilidade, 

com dados de mercado, tendências e estudos comportamentais. 

Além desse aspecto, a FAPSS irá estimular e favorecer o 

empreendedorismo e a criação de startups dentre das suas atividades normais 

de ensino, pesquisa e extensão. 

 

3.9- ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA DA INSTITUIÇÃO 

O projeto pedagógico da Faculdade Paulista de Serviço Social – FAPSS 

- pretenderá, em suas atividades de ensino, pesquisa e extensão, estabelecer 

referenciais teórico-metodológicos que orientem a ação dos vários atores dos 

processos em curso na instituição, fundamentando-se no entendimento de que 

qualquer projeto educativo sistematizado deve ser fruto de uma atuação coletiva, 

plural, organizada e interdisciplinar. 

A organização didático-pedagógica da Faculdade Paulista de Serviço 

Social – FAPSS - buscará considerar os postulados da Educação Continuada – 

expressos nas propostas das diretrizes curriculares –, cuja preocupação 

primordial é reduzir o tempo de permanência no ensino de graduação e 

estabelecer um vínculo perene do estudante com o constante aperfeiçoamento, 

seja em cursos de especialização, de pós-graduação lato sensu ou de 

programas stricto sensu. 

Nesse contexto, será levada em conta a realidade socioeconômica 
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globalizada, que exige um tipo de formação diferenciada, em que a flexibilidade 

se reflita na construção dos currículos em diferentes perspectivas, na oferta de 

novos cursos, na organização dos conteúdos contextualizados, nas 

metodologias e gestão dos programas de ensino, principalmente na educação a 

distância. 

Nesse sentido, a Faculdade Paulista de Serviço Social – FAPSS - 

pretenderá exercer um papel estratégico. Será sua tarefa contribuir para a 

formação humana e profissional do egresso, com a pretensão de possibilitar 

condições para que o estudante possa competir e participar efetivamente do 

processo de desenvolvimento da sociedade e do progresso de sua localidade e 

região e realizar-se tanto no campo profissional quanto no exercício consciente 

da cidadania. 

Para isso, os projetos pedagógicos dos cursos oferecidos pela Faculdade 

Paulista de Serviço Social – FAPSS - irão identificar necessidades de 

conhecimento, habilidades e atitudes demandadas pela sociedade e o processo 

de desenvolvimento socioeconômico da localidade e região em que a 

instituição/curso atuará, como uma preocupação permanente das múltiplas 

áreas do saber. 

 

3.9.1- DIRETRIZES PARA OS PROJETOS PEDAGÓGICOS DOS CURSOS DA 

FACULDADE PAULISTA DE SERVIÇO SOCIAL – FAPSS 

Para a elaboração dos projetos pedagógicos dos cursos novos e revisão 

oportuna dos cursos então existentes, alguns princípios irão nortear o processo 

de construção e/ou reconstrução: 

 

I.     A metodologia de elaboração dos projetos pedagógicos dos cursos 

será aquela que envolve, engaja, ouve, acata, discute, reflete ampla e 

efetiva participação de atores do processo educativo do curso e da 

instituição, partindo de uma leitura crítica sobre a concepção de 

mundo e da sociedade que se insere a proposta formativa para o 

egresso do curso. 

II. O processo de ensino-aprendizagem do curso deverá ter como 
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referência a concepção filosófica da educação da instituição, bem 

como os valores orientadores da práxis educacional institucional. 

III. A definição de objetivos do curso e o perfil profissional pretendido para 

o egresso deverá expressar as competências e áreas de atuação, 

permeados pelos valores éticos institucionais propostos. 

IV. Na construção da matriz curricular do curso, a preocupação com o 

atendimento da legislação em vigor, a flexibilização curricular, a 

presença de Língua Brasileira de Sinais (Libras) e as atividades 

complementares deverão estar presentes. 

V. A interação entre ensino, iniciação científica e extensão deverá estar 

conceituada na articulação do projeto pedagógico do curso. 

VI. A interdisciplinaridade dos saberes deverá estar presente no 

planejamento, na seleção e organização de conteúdos curriculares. 

VII. Ao pensar sobre o processo de avaliação de ensino e de 

aprendizagem, o projeto pedagógico do curso deverá expressar sua 

concepção sobre esse processo, pautado nos valores éticos 

institucionais propostos e na concepção da educação institucional. 

VIII. O projeto pedagógico na EaD priorizará as possibilidades de 

acesso à informação, a formação acadêmica e a qualificação e 

requalificação profissional aos alunos por questões de tempo e de 

espaço. 

 

3.9.2- DIRETRIZES PARA A ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DOS CURSOS 

DA FACULDADE PAULISTA DE SERVIÇO SOCIAL – FAPSS 

O currículo, enquanto elemento importante da proposta pedagógica, é 

resultado da interação de atores do processo educativo que estão consoantes 

aos objetivos e à mesma concepção de educação, refletem sobre a realidade, o 

mundo e reagem à situação das coisas, na medida em que produzem, 

transmitem e assimilam o conhecimento dentro de uma metodologia de 
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construção coletiva do currículo (VEIGA, 2002)14. 

Nesse sentido, o currículo é resultado de uma articulação de atores, 

reflete concepções de mundo, sociedade e ideologia. Não existe neutralidade 

numa matriz curricular (APPLE, 197915; GADOTTI16, 1993; VEIGA, 2002). 

Com base nisso, e conforme ensina Veiga (2002), o currículo deve levar 

em conta algumas considerações: 

1. A matriz curricular expressa um modo de ver o mundo, a sociedade, 

tem uma ideologia subjacente, o currículo não é neutro. 

2. O currículo tem vínculo com o contexto socioeconômico e cultural em 

níveis global, local e regional. 

3. O conhecimento não é estanque, hierarquizado e fragmentado; a sua 

organização deve estabelecer relações de integração, de 

complementariedade, de interdisciplinaridade e até de 

transdisciplinaridade. 

4. O currículo formal é um elemento que serve como um instrumento de 

controle social, este entendido como um sistema de valores e 

mensagens passadas em sala de aula e no ambiente institucional, no 

material didático, na relação pedagógica e nas rotinas disciplinares. 

5. Há também o currículo oculto, aquele que praticado em sala de aula de 

maneira subjetiva do sujeito educador, o que está subjacente nas 

entrelinhas, suas opiniões, seus princípios, seus valores pessoais, 

conforme aponta Cornbleth (1992)17. 

Essa compreensão de que a matriz curricular não é simplesmente um 

conjunto de disciplinas justapostas, mas sim um produto e um processo de 

exercício de valores, princípios, visões da realidade, concepção de mundo e 

 
14 VEIGA, Ilma Passos Alencastro. (org) Projeto político-pedagógico da escola: uma construção 
possível. 14.ed. Campinas, Papirus, 2002. 
15 APPLE, Michael W. Ideologia e currículo. São Paulo, Editora Brasiliense, 1979. 
16 GADOTTI, Moacir. Concepção dialética da educação: um estudo introdutório. São 

Paulo: Editora Cortez, 1995. Disponível: 

http://acervo.paulofreire.org:8080/jspui/bitstream/7891/2777/1/FPF_PTPF_12_029

.pdf. Acesso: 10 Set. 2017. 
17 CORNBLETH Catherine. Para além do currículo oculto. In: Revista Teoria Educação, n. 5. 
Porto Alegre, Pannonica,1991. 
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sociedade, é que a Faculdade Paulista de Serviço Social – FAPSS - terá por 

referência na construção e reconstrução da matriz curricular de seus cursos. 

Desse modo, a seguir estão propostos alguns princípios que a Faculdade 

Paulista de Serviço Social – FAPSS - irá usar para pensar e repensar 

oportunamente os seus cursos existentes e os que forem ofertados com a 

autorização do MEC: 

I. A matriz curricular irá refletir uma concepção de mundo e sociedade, 

deverá estar contextualizada em níveis locais e regionais, em que o 

mundo globalizado será seu referencial maior. 

II. O currículo de cada curso deverá contemplar o princípio da 

organicidade, isto é, os conteúdos passarão a ter valor relativo em 

função do todo organizado. 

III. Deverá existir coerência entre matriz curricular, objetivos do curso e 

perfil profissional pretendido. 

IV. O currículo deverá ser resultado de um esforço reflexivo crítico entre 

os atores educacionais do curso. 

V. A estrutura curricular deverá contemplar três áreas do conhecimento: 

geral, básica e específica, que devem estar articuladas de modo a se 

trabalhar a vocação técnico-científica e profissional e a vocação 

humanística, a que a Faculdade Paulista de Serviço Social – FAPSS - 

se proporá. 

A área geral irá compreender o grupo de disciplinas que têm por finalidade 

contribuir para o futuro profissional e/ou educador do aluno com elementos de 

formação para a discussão, reflexão e ressignificação do trabalho, do mundo, 

das coisas, das pessoas. Os valores éticos e de inclusão social, os direitos 

humanos, a diversidade étnico-racial, o cuidado com o meio ambiente e a 

construção da cidadania são alguns desses elementos de fundamental 

importância e relevância a serem dispostos em conteúdo desse grupo de 

disciplinas. 

Já a área básica compreenderá o grupo de disciplinas que trabalham 

conteúdos relativos aos fundamentos científicos, bem como a compreensão de 
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outras áreas de conhecimento necessárias para que o egresso e futuro 

profissional e/ou educador desenvolva uma visão multidisciplinar para atuar em 

diversos tipos de ambiente organizacional.  Aqui estarão inclusas disciplinas que 

são relativas a leitura de textos de jornais, revistas de educação e negócios, 

cenários econômicos, cenários da educação e outros pertinentes à formação 

básica do estudante. 

Quanto às disciplinas específicas, a organização curricular do curso 

deverá se preocupar em focar no desenvolvimento de competências requeridas 

para o exercício da profissão, levando em conta a contribuição das demais 

disciplinas das outras áreas de formação contempladas na matriz curricular, ou 

seja, das áreas de formação geral e básica. 

 

3.9.3- FLEXIBILIDADE DOS COMPONENTES CURRICULARES 

A flexibilização curricular deve expressar a busca pelo novo, no contexto 

do projeto pedagógico do curso (FORGRAD, 200318). Para a Faculdade Paulista 

de Serviço Social – FAPSS, o objetivo da flexibilização curricular será enriquecer 

e criar um diferencial na formação do discente. Também será permitir que ele 

participe do processo de construção de seu histórico escolar e, em última 

instância, da organização da matriz curricular de seu curso, na medida em que 

poderá optar por atividades acadêmicas que possam ser integralizadas no seu 

currículo escolar e que venham a agregar valor à sua formação, conforme seu 

desejo e vocação. 

Os critérios de flexibilização curricular deverão estar previstos nos 

projetos pedagógicos dos cursos, de maneira que possibilitem a aquisição de 

novas experiências e/ou outras formas de aprendizagem e de formação 

profissional e/ou humana, além daquelas estabelecidas na matriz curricular do 

curso. Também será preciso respeitar as especificidades da área de formação e 

o perfil profissional previsto no projeto pedagógico do curso. 

Assim, de maneira geral, as estratégias comuns de flexibilização curricular 

dos cursos oferecidos pela Faculdade Paulista de Serviço Social–FAPSS – 

 
18 FORGRAD. Fórum Nacional de Pró-Reitores de Graduação das Universidades Brasileiras. Concepções e 

Implementação da Flexibilização Curricular. Documento síntese. Campo Grande-MS: FORGRAD, 2003. 



71 

 

 

respeitadas à autonomia e a inovação de cada curso – estarão pautadas em: 

• Disciplinas optativas – na construção da matriz curricular do curso a ser 

oferecido pela Faculdade Paulista de Serviço Social – FAPSS, bem 

como na reconstrução oportuna de cursos existentes, a instituição 

pensará em disciplinas alternativas que proporcionem enriquecimento 

ao currículo do discente. Elas irão incorporar espaços curriculares 

adicionais à matriz curricular, ficando a critério do aluno estudá-las ou 

não, e poderá haver aumento de carga horária além da mínima exigida 

pelas diretrizes curriculares específicas de cada curso em função 

dessas disciplinas. 

• Disciplinas eletivas – ficará a critério de o discente optar por estudar 

essas disciplinas, a fim de aprofundar conhecimento em certa área, 

explorar novos saberes e complementar determinados estudos. Nesse 

sentido, na matriz curricular será garantido um espaço dentro da carga 

horária mínima do curso para as disciplinas eletivas, que terão carga 

horária específica definida no respectivo projeto pedagógico. Além 

disso, também caberá à instituição apontar quais disciplinas o discente 

poderá escolher e em que momento será possível fazer essa escolha. 

• Atividades dirigidas extraclasse – atividades pedagógicas que cada 

disciplina da matriz curricular poderá colocar ao discente, de maneira 

que possibilite seu contato com o novo, com a iniciação científica, por 

meio de leitura, resolução de problemas, estudos de casos, coletânea 

de informações em jornais, revistas especializadas, periódicos, portais, 

internet, sites, entre outras fontes que venham a agregar valor ao 

conteúdo da respectiva disciplina e, em última instância, à matriz 

curricular enquanto instrumento de formação acadêmica do discente. 

• Atividades complementares – irá se tratar de componente curricular da 

matriz, porém distinto dela; sua carga horária comporá entre 2% e 20% 

da carga horária total mínima do curso, a fim de atender à legislação 

do MEC referente ao ensino superior; e seu cumprimento pelo discente 

é obrigatório para a colação de grau. O funcionamento e os critérios 

para cumprimento das atividades complementares deverão estar 

contemplados em campo específico nos projetos pedagógicos dos 
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cursos. Tais atividades irão contemplar possibilidades ao discente para 

desenvolver ações pedagógicas a fim de complementar e ampliar 

conhecimentos, habilidades e experiências que agreguem valor à 

sua formação profissional e acadêmica. Isso se dará por meio de 

participação em projetos de iniciação científica e ou de extensão, 

palestras, workshops, seminários, visitas técnicas a empresas e outras 

atividades a serem previstas e normatizadas nos regulamentos de 

atividades complementares, presentes nos respectivos projetos 

pedagógicos dos cursos da Faculdade Paulista de Serviço Social - 

FAPSS. 

• Intercâmbio Cultural – mediante convênio da Faculdade Paulista de 

Serviço Social – FAPSS - com outras instituições e/ou organizações 

que promovam intercâmbio cultural a estudantes e/ou profissionais, 

poderá, por meio disso, haver aproveitamento de estudos na matriz 

curricular do discente, integralização extracurricular ou ainda contar 

como atividade complementar, ficando a critério da Faculdade Paulista 

de Serviço Social – FAPSS, ouvido o interesse do discente. 

• Metodologia alternativa – será realizada tendo em vista que, conforme 

apregoa o Decreto n. 2.49419, de 10 de fevereiro de 1998: “EaD é uma 

forma de ensino que possibilita a autoaprendizagem, com a mediação 

de recursos didáticos sistematicamente organizados, apresentados em 

diferentes suportes de informação, utilizados isoladamente ou 

combinados, e vinculados pelos diversos meios de comunicação”. 

Outras estratégias de flexibilização curricular poderão ser contempladas 

nos projetos pedagógicos dos cursos da Faculdade Paulista de Serviço Social – 

FAPSS, observada a legislação de ensino superior vigente. 

 

3.9.4- OPORTUNIDADES DIFERENCIADAS DE INTEGRALIZAÇÃO DO 
CURSO 

Em conformidade com a legislação do ensino superior, a Faculdade 

Paulista de Serviço Social – FAPSS, por meio de seu Regimento Geral Interno 

 
19 Decreto n. 2.498. Diponível em: <http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/tvescola/leis/ 
D2494.pdf>. 

http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/tvescola/leis/%20D2494.pdf
http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/tvescola/leis/%20D2494.pdf
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(e levando em consideração o projeto pedagógico de cursos, ementas e 

programas de ensino), deverá estabelecer possibilidades ao discente de realizar 

exame de proficiência para: 

a) Verificar e avaliar conhecimentos de discentes com extraordinário 

domínio de conteúdos em nível de ensino superior, para efeito de 

aproveitamento de estudos. 

b) Verificar e avaliar conhecimentos adquiridos em cursos regulares da 

educação profissional de nível superior, para efeito de aproveitamento 

de estudos. 

Outra possibilidade a ser considerada – na perspectiva de itinerários 

formativos diferenciados tendo em vista a integralização curricular do curso – 

consiste em o discente cursar disciplinas em outros cursos e/ou áreas do 

conhecimento e cursar disciplinas de outros cursos em outras instituições de 

ensino, com as quais a Faculdade Paulista de Serviço Social – FAPSS - venha a 

estabelecer convênio ou parceria, seja em nível nacional ou internacional, 

levando em consideração a legislação do ensino superior em vigor. 

Assim, considerado o projeto pedagógico e verificado o reconhecimento 

do curso pelo MEC, toda a integralização dos cursos será realizada pela 

modalidade de educação presencial e a distância, conforme legislação em vigor 

no país, emanada pelo Ministério da Educação. 

 

3.9.5- ATIVIDADES PRÁTICAS E ESTÁGIOS 

A Faculdade Paulista de Serviço Social – FAPSS - incentivará e apoiará 

atividades de cunho acadêmico, científico e cultural que promovam a experiência 

discente em seu processo educativo, contribuindo para o desenvolvimento 

profissional e humano. Isso poderá ocorrer na sede da instituição e nos futuros 

polos de apoio presencial, durante o período em que determinadas disciplinas 

dedicarem-se à prática específica de conteúdos estudados teoricamente. 

Também poderá ocorrer em ambientes propícios e favoráveis à formação 

técnica, profissional e humana, em exercícios profissionais concretos, por meio 

de parcerias com a Faculdade Paulista de Serviço Social – FAPSS - e com seus 

futuros polos de apoio presencial. 



74 

 

 

Nesse sentido, a seguir há duas atividades que o projeto pedagógico de 

cada curso a ser oferecido pela Faculdade Paulista de Serviço Social – FAPSS 

- deverá prever e regulamentar. 

 

3.9.6- ATIVIDADES DE ESTÁGIOS 

O estágio é o conjunto das atividades de ensino-aprendizagem 

relacionadas ao meio social, profissional, cultural e didático-pedagógico, 

proporcionadas ao aluno pela participação em situações reais de vida e trabalho, 

realizadas na comunidade em geral e junto a pessoas jurídicas de direito público 

ou privado. 

A Lei n. 11.78820, de 25 de setembro de 2008, constitui-se no ponto de 

partida para a regulamentação dos estágios nas empresas e nas instituições de 

ensino, estabelecendo claramente as obrigações destas últimas em relação aos 

estágios de seus educandos. Há dois tipos de estágio: obrigatório ou não 

obrigatório. 

1. O estágio obrigatório é o estágio curricular supervisionado, que é 

previsto nas diretrizes curriculares dos cursos, necessário e 

indispensável para a integralização curricular deles, com carga horária 

específica. Deverá estar previsto e regulamentado pelo curso em seu 

projeto pedagógico, observada a lei do estágio; 

2. O estágio não obrigatório caracteriza estágio extracurricular, que 

poderá estar previsto no projeto pedagógico do curso, porém não nas 

suas respectivas diretrizes curriculares. Trata-se de estágio opcional 

por parte do discente, em que o objetivo é enriquecer a sua formação 

profissional. 

Os dois tipos de estágio poderão ser realizados em locais que o 

discente poderá escolher, porém haverá a necessidade de celebração 

de convênios entre a Faculdade Paulista de Serviço Social – FAPSS - 

e a unidade de estágio concedente. 

 
20 Lei n. 11.788. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/ 
l11788.htm>. 
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A Faculdade Paulista de Serviço Social – FAPSS - também incentivará e 

apoiará as atividades de estágio de seus cursos, sejam elas na forma de estágio 

curricular supervisionado (obrigatório) e/ou estágio extracurricular (não 

obrigatório), de acordo com a legislação vigente e em conformidade com o 

projeto pedagógico de cada curso. 

 

3.9.7- ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

São atividades acadêmicas, científicas e culturais que promovem a 

experiência discente em espaços socioeducativos diferenciados, como 

instituições de ensino, empresas públicas ou privadas, organizações não 

governamentais, entidades ou associações e outros espaços de vivência 

sociocultural que complementem a formação acadêmica, profissional e humana 

do discente e que, sobretudo, estimulem o exercício profissional em sua área do 

saber. 

Constituem-se em elemento curricular, cujo cumprimento está a cargo do 

discente e é obrigatório para a colação de grau. Serão consideradas atividades 

complementares aquelas que forem realizadas a partir da data de ingresso do 

acadêmico no curso e que estejam em conformidade com o regulamento previsto 

no projeto pedagógico. 

 

3.10- ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA DA FACULDADE PAULISTA DE 
SERVIÇO SOCIAL – FAPSS 

A Faculdade Paulista de Serviço Social – FAPSS - em suas atividades 

disponibiliza um curso de Bacharelado em Serviço Social. 

A seguir, estão os dados referentes aos cursos que poderão ser 

instalados durante a vigência deste PDI – 2020 - 2024 e após autorização do 

Ministério da Educação e credenciamento da Faculdade Paulista de Serviço 

Social – FAPSS em Educação a Distância; outras áreas de atuação serão 

implementadas, principalmente a pós-graduação lato sensu. 

A Faculdade Paulista de Serviço Social - FAPSS - apresenta a seguir as 

informações sobre cada curso e o cronograma de previsão de oferta de cursos 

de graduação, modalidade, turma, vagas anuais e regime de ingresso. 
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3.10.1- CURSOS DE LICENCIATURA 

Os cursos de licenciatura da Faculdade Paulista de Serviço Social - 

FAPSS, em sua concepção, levarão em consideração os desafios da educação 

superior diante das intensas transformações da sociedade contemporânea, quer 

no mercado de trabalho ou nas condições de exercício profissional. Isso porque 

as instituições de ensino superior precisam constituir-se como um espaço de 

cultura e de imaginação criativa, a fim de intervir na sociedade para colocar em 

relevo a relação dialética entre o pragmatismo da sociedade moderna, o cultivo 

dos valores humanistas e a excelência da atuação profissional. 

Os cursos de licenciatura que serão oferecidos pela Faculdade Paulista de 

Serviço Social - FAPSS - terão por finalidade formar professores para exercer 

funções de magistério na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental e de Educação Profissional – na área de serviços e como apoio 

escolar –, oferecendo os insumos necessários para que os estudantes se 

tornem, no seu futuro profissional, gestores competentes para atuar na 

organização e na gestão de sistemas, de instituições de ensino, englobando o 

planejamento, a execução, a coordenação, o acompanhamento e a avaliação de 

tarefas próprias do setor da educação. Além disso, a Faculdade Paulista de 

Serviço Social – FAPSS - terá em vista ainda a formação de profissionais 

competentes para atuar na produção e difusão do conhecimento científico e 

tecnológico do campo educacional, em contextos escolares e em outras áreas 

nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos. 

Os cursos de licenciatura, de acordo com a legislação contida na 

Resolução n. 221, de 20 de dezembro de 2019, preveem uma carga horária de 

3.200 horas de efetivo trabalho acadêmico, em cursos com duração mínima de 

08 (oito) semestres ou 4 (quatro) anos, além de compreender: 

Todos os cursos em nível superior de licenciatura, destinados à Formação 

Inicial de Professores para a Educação Básica, serão organizados em três 

grupos, com carga horária total de, no mínimo, 3.200 (três mil e duzentas) horas, 

 
21 Resolução n. 2. Disponível em: 
<http://pronacampo.mec.gov.br/images/pdf/res_cne_cp_02_03072015.pdf>. 
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e devem considerar o desenvolvimento das competências profissionais 

explicitadas na BNC-Formação,  

A referida carga horária dos cursos de licenciatura deve ter a seguinte 

distribuição:  

I - Grupo I: 800 (oitocentas) horas, para a base comum que compreende 

os conhecimentos científicos, educacionais e pedagógicos e 

fundamentam a educação e suas articulações com os sistemas, as 

escolas e as práticas educacionais.  

II - Grupo II: 1.600 (mil e seiscentas) horas, para a aprendizagem dos 

conteúdos específicos das áreas, componentes, unidades temáticas e 

objetos de conhecimento da BNCC, e para o domínio pedagógico desses 

conteúdos.  

III - Grupo III: 800 (oitocentas) horas, prática pedagógica, assim 

distribuídas:  

a) 400 (quatrocentas) horas para o estágio supervisionado, em situação 

real de trabalho em escola, segundo o Projeto Pedagógico do Curso 

(PPC) da instituição formadora;  

b) 400 (quatrocentas) horas para a prática dos componentes curriculares 

dos Grupos I e II, distribuídas ao longo do curso, desde o seu início, 

segundo o PPC da instituição formadora.  

Pode haver aproveitamento de formação e de experiências anteriores, 

desde que desenvolvidas em instituições de ensino e em outras atividades, nos 

termos do inciso III do Parágrafo único do art. 61 da LDB (Redação dada pela 

Lei nº 12.014, de 6 de agosto de 2009).  

No Grupo I, a carga horária de 800 horas deve ter início no 1º ano, a partir 

da integração das três dimensões das competências profissionais docentes – 

conhecimento, prática e engajamento profissionais – como organizadoras do 

currículo e dos conteúdos segundo as competências e habilidades previstas na 

BNCC - Educação Básica para as etapas da Educação Infantil, do Ensino 

Fundamental e do Ensino Médio.  
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Para o Grupo II, que compreende o aprofundamento de estudos na etapa 

e/ou no componente curricular ou área de conhecimento, a carga horária de 

1.600 horas deve efetivar-se do 2º ao 4º ano segundo os três tipos de cursos, 

respectivamente destinados à:  

I - formação de professores multidisciplinares da Educação Infantil;  

II - formação de professores multidisciplinares dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental; e  

III - formação de professores dos anos finais do Ensino Fundamental e do 

Ensino Médio.  

O Projeto Pedagógico do Curso (PPC), na modalidade Educação a 

Distância (EaD), deve apresentar para cada disciplina componente dos Grupos 

I e II, oferecida a distância, a fundamentação técnica que comprove a viabilidade 

de se desenvolver a distância as competências e habilidades previstas no 

componente, devendo ainda especificar as medidas adotadas pela IES para que 

as técnicas ou modelos propostos nas pesquisas que viabilizaram o projeto 

sejam efetivamente aplicadas nos cursos.  

No Grupo III, a carga horária de 800 horas para a prática pedagógica deve 

estar intrinsecamente articulada, desde o primeiro ano do curso, com os estudos 

e com a prática previstos nos componentes curriculares, e devem ser assim 

distribuídas: 400 (quatrocentas) horas de estágio supervisionado, em ambiente 

de ensino e aprendizagem; e 400 horas, ao longo do curso, entre os temas dos 

Grupos I e II.  

O processo instaurador da prática pedagógica deve ser efetivado 

mediante o prévio ajuste formal entre a instituição formadora e a instituição 

associada ou conveniada, com preferência para as escolas e as instituições 

públicas.  

A prática pedagógica deve, obrigatoriamente, ser acompanhada por 

docente da instituição formadora e por 1 (um) professor experiente da escola 

onde o estudante a realiza, com vistas à união entre a teoria e a prática e entre 

a instituição formadora e o campo de atuação.  

O número de vagas dos cursos de licenciatura a serem oferecidos ao 
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longo da vigência do plano de desenvolvimento institucional da Faculdade 

Paulista de Serviço Social - FAPSS - (para o período de 2020 a 2024) consta no 

quadro a seguir. 

 

QUADRO DOS CURSOS DE LICENCIATURA 
 

GRADUAÇÃO – LICENCIATURA 
 

CURSOS NÍVEL MODALIDADE 
2020 2021 2022 2023 2024 

VAGAS 

Pedagogia  Licenciatura EAD  1.000 1.000 1.000 1.000 

Artes Licenciatura EAD  1.000 1.000 1.000 1.000 

Educação 
Especial 

Licenciatura 
EAD 

 1.000 1.000 1.000 1.000 

Educação Física Licenciatura EAD  1.000 1.000 1.000 1.000 

Geografia Licenciatura EAD  1.000 1.000 1.000 1.000 

História Licenciatura EAD  1.000 1.000 1.000 1.000 

Letra/Português Licenciatura EAD  1.000 1.000 1.000 1.000 

Pedagogia  Licenciatura EAD  1.000 1.000 1.000 1.000 

Artes Licenciatura EAD  1.000 1.000 1.000 1.000 

Total    9.000 9.000 9.000 9.000 

 

3.10.2- CURSOS DE BACHARELADO 

No Brasil, o grau de bacharel é conferido no nível de graduação na maioria 

das áreas do conhecimento humano (incluindo Ciências Exatas, Ciências 

Humanas, Ciências Sociais Aplicadas, Gestão da Informação, Ciências da 

Saúde e Ciências da Terra), sendo obtido normalmente em cursos superiores 

que podem durar de três a seis anos, com extensão de cursos de especialização, 

mestrado, doutorado e pós- doutorado. 

Por esse motivo, alguns duram de nove a dez semestres letivos em média, 

com cursos de férias que aceleram a formatura. Podem ser oferecidos em 

faculdades, centros universitários e universidades. 

 

3.10.3- CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA 

O Curso Superior de Tecnologia é um curso de formação especializada em 

áreas do saber, por meio de eixos tecnológicos definidos pelo Catálogo Nacional 

de Cursos Superiores de Tecnologia aprovado pelo MEC, os quais conferem ao 

egresso o diploma de tecnólogo, atribuindo-lhe competências para atuar em 

áreas profissionais específicas. A duração dos cursos é de, no mínimo, 1.600 

horas, indo até 3.200 horas, dependendo de sua característica. 
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O número de vagas dos cursos de bacharelados e tecnológicos a serem 

oferecidos ao longo da vigência do plano de desenvolvimento institucional da 

Faculdade Paulista de Serviço Social - FAPSS - (para o período de 2020 a 2024) 

consta no quadro a seguir. 

 

QUADRO DOS CURSOS DE BACHARELADO E TECNOLÓGICOS 

 

GRADUAÇÃO – BACHARELADO 

CURSOS NÍVEL Modalidade 2020 2021 2022 2023 2024 

Administração Bacharelado EAD   1.000 1.000 1.000 

Ciências 
Contábeis 

Bacharelado EAD   1.000 1.000 1.000 

Ciência da 
Computação 

Bacharelado EAD   1.000 1.000 1.000 

Serviço Social Bacharelado EAD 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Serviço Social Bacharelado Presencial 60 60 60 60 60 

Gestão Pública Tecnológico EAD   1.000 1.000 1.000 

Gestão de 
Segurança 
Privada 

Tecnológico EAD   1.000 1.000 1.000 

Logística Tecnológico EAD   1.000 1.000 1.000 

Marketing Tecnológico EAD   1.000 1.000 1.000 

Negócios 
Imobiliários 

Tecnológico EAD   1.000 1.000 1.000 

Processos 
Gerenciais 

Tecnológico EAD   1.000 1.000 1.000 

Secretariado Tecnológico EAD   1.000 1.000 1.000 

Segurança 
Pública 

Tecnológico EAD   1.000 1.000 1.000 

Total   1.060 1.060 12.060 12.060 12.060  

Todos os cursos de graduação na modalidade EaD e da Faculdade 

Paulista de Serviço Social - FAPSS - serão ofertados mediante processo seletivo 

mensal. O regime de matrícula será semestral. No curso presencial o processo 

seletivo será semestral, assim como o regime de matrícula. 
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3.11- POLÍTICA DE ENSINO DA GRADUAÇÃO 

A Faculdade Paulista de Serviço Social - FAPSS - pretende exercitar a 

construção de saberes e a socialização do conhecimento acumulado pela 

humanidade por meio dos processos de ensino, iniciação científica e extensão. 

No ensino, há a preocupação de contribuir para a formação profissional e 

humana do educando, na perspectiva do atendimento às finalidades da 

educação superior previstas na legislação, com ensino de qualidade nos vários 

níveis e modalidades de ensino. 

O desafio de construir e reconstruir, reavaliar conceitos e ações que 

orientem o estabelecimento da práxis pedagógica é um compromisso 

institucional perene para se obter a qualidade de ensino que se almeja. 

A política de ensino deve, portanto, orientar ações para o 

desenvolvimento de relações pedagógicas de interdisciplinaridade, que 

estimulem a investigação científica e a interação de saberes no universo social 

global, local e regional, com vistas ao desenvolvimento socioeconômico dos 

sujeitos envolvidos, quer comunidade quer egressos do Curso. 

Os princípios que nortearão o ensino da Faculdade são: 

I-        O perfil dos cursos, orientado por seus Projetos Pedagógicos 

fundados no Projeto Institucional, que deverá buscar a formação de 

profissionais com uma visão crítica da realidade regional, garantindo o 

estímulo às práticas investigativas e tecnológicas, com vistas a uma 

ação transformadora da realidade. 

II- A qualidade do ensino, concretizada por meio de uma ação 

integrada, que buscará atender aos aspectos referentes à associação 

entre teoria e prática, a otimização dos currículos, à qualificação do 

corpo docente, aos estágios como meio eficaz de associar ensino e 

serviços, ao uso da biblioteca como meio de aprendizagem, à 

incorporação da informática no processo de formação profissional, entre 

outros, também de ordem acadêmico-pedagógica. 

III- O ensino de graduação, em geral, caracterizado por uma 

abordagem generalista e pluralista, admitindo, todavia, habilitações 



82 

 

 

profissionais específicas ao final dos cursos, considerando que a base 

da atuação profissional está assentada em conhecimentos fundamentais 

das diversas áreas do saber, relacionadas com cada profissão. 

IV- Os cursos de graduação deverão propiciar referenciais teórico-

práticos que possibilitem o trâmite em múltiplas direções, capacitando o 

indivíduo com instrumentos próprios do saber para atuar de forma 

criativa, com eficácia e eficiência, em situações imprevisíveis. 

V- A graduação necessitará deixar de ser apenas o espaço da 

transmissão e da aquisição de informações, para transformar-se no 

locus de construção/difusão do conhecimento, em que o estudante atue 

como sujeito da aprendizagem. 

VI- A graduação deverá ser o tempo de ensinar a aprender, na 

perspectiva da educação continuada. 

O ensino, em nível de graduação, na Faculdade Paulista de Serviço Social 

- FAPSS - será desenvolvido por meio de oferta de cursos de: 

Licenciatura – Curso superior que confere ao egresso o grau de licenciado 

para atuar como professor na educação básica; 

Programas Especiais de Formação Pedagógica – Cursos que equivalem 

à Licenciatura e que têm como público-alvo egressos de bacharelado e/ou 

tecnólogos, que tenham intenção de atuar na educação básica, nas disciplinas 

de sua área de formação. Desse modo, obterão o grau de licenciado. 

Segunda licenciatura – Cursos destinados a quem já tem uma licenciatura 

e tem como público-alvo, egressos de cursos de licenciatura. 

Bacharelado - confere o grau de bacharel ao egresso em determinado 

campo do saber; é um curso superior generalista voltado para a formação nas 

áreas diversas da ciência (exatas, humanas, aplicadas, biológicas e outras), que 

ajuda o egresso a desenvolver as competências necessárias para o seu 

exercício profissional. 

Tecnológico – Curso superior, porém de formação especializada em áreas 

do saber, por meio de eixos tecnológicos definidos pelo Catálogo Nacional de 

Cursos Superiores de Tecnologia aprovado pelo MEC, os quais conferem ao 
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egresso o diploma de tecnólogo, com competências para atuar em áreas 

profissionais específicas. 

Os cursos de graduação deverão atender às respectivas Diretrizes 

Curriculares Nacionais, além disso, observar a concepção e princípios 

institucionais para a práxis educacional e as normas e legislações do ensino a 

distância. 

 

3.12- POLÍTICA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E PESQUISA DOCENTE DA 

FACULDADE PAULISTA DE SERVIÇO SOCIAL - FAPSS 

Torna-se difícil a concepção da educação sem a articulação com a 

iniciação científica e a extensão. O trinômio ensino-iniciação científica-extensão 

garante a emancipação intelectual do educando e o desenvolvimento de 

competências profissionais, culturais e humanísticas para o exercício 

responsável, ético e eficaz do trabalho e da educação. 

Assim, a Política de Iniciação Científica e de Pesquisa Docente da 

Faculdade Paulista de Serviço Social - FAPSS - irá privilegiar três possibilidades: 

• Pesquisa Docente – relativa a projetos de pesquisa de docentes da 

instituição, vinculados a grupos de pesquisa cadastrados no CNPq. 

• Iniciação Científica – refere-se a projetos propostos por docentes-

orientadores que realizam solicitação de bolsa à instituição e/ou outros 

programas institucionais externos com o objetivo de proporcionar ao 

discente o desenvolvimento da cultura científica, produzindo 

cientificamente o conhecimento. 

• Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) – compreende trabalhos 

acadêmicos que articulam teoria e prática. Poderão ou não ser 

obrigatórios, de acordo com as diretrizes curriculares dos cursos, 

indicadas nos seus projetos pedagógicos. 

 

3.12.1- PESQUISA DOCENTE 

O incentivo e apoio institucional à propositura e ao desenvolvimento de 

projetos de pesquisa por parte de docentes da Faculdade Paulista de Serviço 

Social - FAPSS -, vinculados a grupos de pesquisa cadastrados no CNPq, será 
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fundamental para a busca de inovações no âmbito tecnológico, social, político e 

científico, visando à melhoria da práxis pedagógica e do exercício da educação. 

Os princípios básicos gerais de estímulo e apoio à Pesquisa Docente pela 

Faculdade Paulista de Serviço Social - FAPSS - serão os seguintes: 

I. A Pesquisa Docente será uma via de capacitação docente, permitindo 

a reflexão e a reconstrução de conceitos, ideias, paradigmas e a busca 

pelo novo. 

II. A Pesquisa Docente propiciará alimentar os cursos, em que o docente 

estiver vinculado, existindo assim, a socialização do conhecimento 

produzido no projeto de pesquisa. 

III. O projeto de pesquisa proposto pelo docente deverá dialogar com o 

curso em que ele atua, com o respectivo projeto pedagógico e no 

contexto do PDI, de modo que o exercício da pesquisa se articule com 

o ensino. 

IV.  A Pesquisa Docente deverá ser publicada, como condição para a 

articulação entre pesquisa e extensão, tendo ainda a socialização do 

saber produzido. 

Os critérios e a normatização de procedimentos e processos de 

aprovação, apoio e divulgação para a Pesquisa Docente serão elaborados em 

documento próprio por comissão ou por docente(s) nomeado(s) para essa 

função. Em seguida, será tornado público para a comunidade acadêmica da 

Faculdade Paulista de Serviço Social - FAPSS. 

 

3.12.2- INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

A Faculdade Paulista de Serviço Social - FAPSS - estimulará e apoiará a 

iniciação científica desde o primeiro período da graduação, por meio da atuação 

articulada dos professores da Instituição, vinculados a seus respectivos cursos. 

A importância do incentivo à Iniciação Científica se justifica pela sua 

natureza e contribuição ao processo educativo, à materialização de Projetos 

Pedagógicos de Cursos, ao amadurecimento intelectual do educando, de 

maneira a propiciar a construção de sua emancipação para o exercício reflexivo 

do trabalho e da educação. 
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O objetivo maior da Iniciação Científica é proporcionar ao discente o 

desenvolvimento do pensamento crítico, analítico, com vistas a produzir 

cientificamente o conhecimento; é introduzir o discente à cultura científica. 

Os projetos de Iniciação Científica deverão ser propostos por docentes e 

ofertados ao conjunto de discentes da Faculdade, nos polos de apoio presencial 

que poderão fazer sua inscrição para seleção de bolsista. 

Os critérios e a normatização de procedimentos e processos de 

aprovação, apoio e divulgação para a Iniciação Científica serão elaborados em 

documento próprio por Comissão ou docente(s) nomeado(s) para essa função e 

em seguida tornado público para a comunidade acadêmica da Faculdade e nos 

polos de apoio presencial. 

A Comissão ou docente(s) nomeado(s) para coordenar as atividades de 

pesquisa e iniciação científica da Faculdade - deverá organizar evento anual de 

socialização, divulgação de Pesquisa Docente, Iniciação Científica e demais 

trabalhos acadêmicos que forem desenvolvidos no interior dos Cursos da 

Faculdade e disseminados nos polos de apoio presencial. 

Em tempo apropriado, será estimulado e apoiado à organização de 

cadernos de iniciação científica da Faculdade, com vistas à publicação periódica 

de pesquisas desenvolvidas por docentes, discentes, quer em nível de Pesquisa 

Docente, Iniciação Científica e ou Trabalhos Acadêmicos que tiverem 

qualificação e indicação para publicação. 

A Iniciação Científica deverá ser incentivada por todos os cursos da 

Faculdade, prevista em seus Projetos Pedagógicos, de maneira que estes 

possam fornecer subsídios, orientações que estabeleçam relação dialógica entre 

curso e Iniciação Científica. 

Os projetos de Iniciação Científica deverão estar contextualizados nos 

referenciais e concepção de educação da Instituição, como também, em diálogos 

com cursos e seus respectivos Projetos Pedagógicos e de acordo com a realidade 

de cada polo de apoio presencial. 

Dessa forma, as macro linhas temáticas de pesquisa a serem observadas 

pelo programa contemplam a diversidade sociocultural; a inclusão social e 

direitos humanos; o meio ambiente e sustentabilidade; a história e a memória 
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cultural; a tecnologia e o ambiente econômico. 

Os resultados da Iniciação Científica serão divulgados em revista 

eletrônica especializada com tiragem bienal, trazendo os artigos completos 

publicados, disponíveis para toda a comunidade acadêmica e sociedade civil. 

 

3.12.3- TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) 

O TCC é componente curricular obrigatório para cursos, quando é exigido 

pelas respectivas Diretrizes Curriculares Nacionais, com carga horária específica 

em conformidade com a legislação vigente. 

Em outros casos, em conformidade com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais específicas de cada curso, o TCC poderá não ser obrigatório, mas, 

facultativo. 

Esse trabalho acadêmico deverá estar regulamentado no Projeto 

Pedagógico do Curso, com referência às respectivas Diretrizes Curriculares 

Nacionais. 

Tem relevância como processo formativo e no processo de ensino- 

aprendizagem, pois articula a teoria e a prática, caracterizando-se por fases 

como diagnóstico, problematização e proposta de intervenção em uma realidade 

social e ou organizacional e, portanto, requer a fundamentação teórica. 

Desse modo, esse trabalho articula ensino, iniciação científica e extensão, 

na medida em que deverá ser apresentado na forma de seminário, perante uma 

comissão de professores (banca), e mediante qualificação e indicação dessa 

banca, o trabalho poderá ser publicado na forma de artigo em anais, revistas, 

sites da Instituição e ou em congressos, simpósios e edições externas. 

 

3.13- POLÍTICA DE EXTENSÃO DA FACULDADE PAULISTA DE SERVIÇO 
SOCIAL - FAPSS 

Tem-se hoje como princípio que, para a formação do profissional cidadão 

é imprescindível sua efetiva interação com a sociedade, seja para se situar 

historicamente, para se identificar culturalmente ou para referenciar sua 

formação com os problemas que um dia terá de enfrentar. 

A extensão, entendida como prática acadêmica que interliga a Instituição 
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de Ensino, nas suas atividades de ensino e pesquisa, com as demandas da 

sociedade, possibilita a formação do profissional cidadão e se credencia, cada 

vez mais junto à sociedade, como espaço privilegiado de produção do 

conhecimento significativo para a superação das desigualdades sociais 

existentes e para o desenvolvimento econômico. 

É importante consolidar a prática da extensão, possibilitando a constante 

busca do equilíbrio entre as demandas socialmente exigidas e as inovações que 

surgem do trabalho acadêmico. 

A extensão é um recurso de retro alimentação da Instituição, capaz de 

viabilizar o desenvolvimento da Instituição de Ensino Superior (IES) e da 

comunidade na qual se acha inserida, principalmente nos polos de Educação a 

Distância.  Afigura-se, também, como um dos fatores de grande importância no 

processo de mudança vivido, simultaneamente, pela instituição e pela 

sociedade. 

A linha básica da política de extensão da Faculdade incentivará e apoiará 

três ações: 

1- Projetos de Extensão - que consiste na elaboração de projetos que 

articulem o diálogo entre IES/Polo/Curso/Projeto Pedagógico e a 

comunidade na qual se acha inserida; 

2- Divulgação de Projetos de Extensão – que consiste na divulgação de 

projetos de extensão bem sucedidos como forma de socialização do 

saber produzido e retroalimentação da Instituição e da própria 

sociedade. 

3- Oferta de Cursos em nível de Extensão – consoante ao art. 44 da Lei 

de Diretrizes de Base (LDB), a Faculdade pretende ofertar Cursos em 

nível de Extensão para atender demandas locais e regionais em que 

atua, na modalidade a distância. 

Emergem dessa concepção de Extensão para a Faculdade compromissos 

com o desenvolvimento comunitário local e ou regional e o desenvolvimento 

cultural.  A concretização desses compromissos em projetos e ou programas 

efetivos, a FAPSS estimulará e apoiará a comunidade acadêmica institucional 

no diagnóstico e propositura de projetos extensionistas que envolvam a 
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IES/Polo/Curso e a comunidade externa, de modo a viabilizar atividades nas 

áreas em que atuam os Cursos da Faculdade Paulista de Serviço Social – 

FAPSS.  

A extensão deve ser encarada sob a perspectiva da produção do 

conhecimento, contribuindo para viabilizar a relação transformadora entre IES e 

sociedade. 

As atividades de extensão, inclusive as de natureza desportiva, artística e 

cultural, visarão valorizar e estimular a criação e difusão da arte e da cultura, 

particularmente aquelas patrocinadas pela comunidade, refletindo o potencial da 

Instituição no contexto social e sendo base para o desenvolvimento de 

programas de ensino e produção do saber, recolhendo insumos para a contínua 

revisão do fazer acadêmico e nos polos de apoio presencial uma forma de tornar 

o local como extensão da IES. 

A programação extensionista incluirá a promoção de serviços à 

comunidade e a realização de cursos de treinamento de profissionais nas áreas 

pedagógicas e técnico-científicas, assumindo as formas de cursos de extensão, 

palestras, conferências, simpósios, jornadas, assistência a empresas e órgãos 

públicos. 

Os critérios e a normatização de procedimentos e processos de 

aprovação, apoio e divulgação para Projetos de Extensão serão elaborados em 

documento próprio por Comissão ou docente(s) nomeado(s) para essa função e 

em seguida tornado público para a comunidade acadêmica da Faculdade. 

A Comissão ou docente(s) nomeado para coordenar as atividades de 

Extensão deverá organizar evento anual de socialização, divulgação de Projetos 

de Extensão, inclusive em cada polo de apoio presencial. 

 

3.14- POLÍTICA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (EAD) 

A educação a distância (EaD) é uma modalidade de ensino prevista no 

art.80 da Lei n. 9.39422, de 20/12/1996, regulamentada pelo Decreto n. 5.622, de 

19/12/2005 e, mais recentemente, pelo Decreto n. 9.05723 de 25 de maio de 

 
22 Lei n. 9.394. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm>. 

23 Decreto n. 9.057. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015- 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
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2017, que em seu artigo primeiro diz: 

Art. 1º Para os fins deste Decreto, considera-se Educação a 
Distância a modalidade educacional na qual a mediação 
didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem 
ocorra com a utilização de meios e tecnologias de informação e 
comunicação, com pessoal qualificado, com políticas de acesso, 
com acompanhamento e avaliação compatíveis, entre outros, e 
desenvolva atividades educativas por estudantes e profissionais 
da educação que estejam em lugares e tempos diversos. 

 

O Censo de Educação Superior no Brasil tem apresentado dados que 

apontam para o crescimento desse segmento educacional, em particular em 

cursos à distância, nos últimos cinco anos. 

A educação no Brasil, de maneira geral, tem experimentado 

representativa efetividade em termos de expansão com o advento da EaD; 

indivíduos que antes tinham dificuldade para cursar presencialmente, por razões 

econômicas, sociais, geográficas e temporais, hoje têm à disposição a educação 

em todos os níveis e modalidades educacionais, como na educação básica, 

educação de jovens e adultos, educação profissional – tanto em nível médio 

(técnicos), quanto em nível superior (tecnológicos), educação superior 

(graduação e pós-graduação), ofertados a distância. (BRASIL, DECRETO 5.622, 

2005). 

Não obstante, a EaD exige do educando maior disciplina, leitura, 

dedicação para com seus estudos, evidentemente, com suporte didático por 

meio de recursos audiovisuais, de material virtual bibliográfico dos conteúdos, 

como também suporte tutorial e de monitorias, com uso de recursos do campo 

da informática. 

Parte-se, aqui, do pressuposto de que a concepção de um curso de 

graduação a distância é essencialmente diferente de um curso presencial. A 

educação a distância tem características, próprias, que a faz particular e distinta, 

tanto no seu enfoque quanto nos seus objetivos, meios, métodos e estratégias. 

Em princípio é importante destacar a definição de educação a distância 

que está sendo utilizada aqui: “A educação a distância se baseia em um diálogo 

didático mediado entre o professor (instituição) e o estudante que, localizado em 

 
2018/2017/decreto/D9057.htm>. 
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espaço diferente daquele, aprende de forma independente (cooperativa)” 

(GARCIA ARETIO, 2001, p. 41). Nesta definição, o autor resume o que considera 

características principais desta modalidade de ensino: 

a) a quase permanente separação do professor e aluno no espaço e no 

tempo, salvaguardando-se que, nessa última variável, pode produzir-

se também interação síncrona. 

b) o estudo independente no qual o aluno controla o tempo, espaço, 

determinando ritmos de estudo e, em alguns casos, itinerários, 

atividades, tempo de avaliação etc. Aspectos que podem 

complementar-se – ainda que não necessariamente – com as 

possibilidades de interação em encontros presenciais ou eletrônicos 

que fornecem oportunidades para a socialização e a aprendizagem 

colaborativa. 

c) a comunicação mediada de via dupla entre professor e estudante e, em 

alguns casos, destes entre si por meio de diferentes recursos. 

d) a quase permanente separação do professor e aluno no espaço e no 

tempo, salvaguardando-se que, nessa última variável, pode produzir-

se também interação síncrona. 

e) a quase permanente separação do professor e aluno no espaço e no 

tempo, salvaguardando-se que, nessa última variável, pode produzir-

se também interação síncrona. 

f) o estudo independente no qual o aluno controla o tempo, espaço, 

determinando ritmos de estudo e, em alguns casos, itinerários, 

atividades, tempo de avaliação etc. Aspectos que podem 

complementar-se – ainda que não necessariamente – com as 

possibilidades de interação em encontros presenciais ou eletrônicos 

que fornecem oportunidades para a socialização e a aprendizagem 

colaborativa. 

g) a comunicação mediada de via dupla entre professor e estudante e, em 

alguns casos, destes entre si por meio de diferentes recursos. 

h) “o suporte de uma instituição que planeja, projeta, produz materiais, 
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avalia e realiza o seguimento e motivação do processo de 

aprendizagem por meio da tutoria” (GARCIA ARETIO, 2001, p. 40) 
24  

Assim, por suas características, a educação à distância, supõe um tipo de 

ensino em que o foco está no aluno e não na turma. Esse aluno deve ser 

considerado como um sujeito do seu aprendizado, desenvolvendo autonomia e 

independência em relação ao professor, que o orienta no sentido do aprender a 

aprender e aprender a fazer. 

A separação física entre os sujeitos faz ressaltar a importância dos meios 

de aprendizagem. Os materiais didáticos devem ser pensados e produzidos 

dentro das especificidades da educação a distância e da realidade do aluno para 

o qual o material está sendo elaborado. No entanto, não se pode deixar de ter 

em conta o avanço dos meios informáticos e digitais, sobretudo como uma 

tecnologia que facilita em grande medida a comunicação, a troca e a aquisição 

de informação. É nesse sentido que, mesmo investindo preferencialmente em 

materiais impressos, não se pode abrir mão de projetar também a elaboração de 

materiais para web, ou a utilização de mídias digitais, como o DVD e videoaulas. 

Apesar da característica de estudo autônomo da EaD, as teorias de 

aprendizagem apontam para a eficácia da construção coletiva do conhecimento, 

da necessidade do grupo social como referência para o aprender. Um dos 

grandes desafios aqui é tornar viável o coletivo onde marca é o individual. 

As tendências mais recentes em EaD vêm apontando para a necessidade 

do estudo colaborativo e/ou cooperativo, como forma de dar resposta à 

concepção de aprendizagem apontada acima. Experiências com ensino on-line, 

utilizando a metodologia dialógica freiriana, vêm mostrar que isso é possível 

(AMARAL, V.L. 2002)25. Nesse sentido, o uso das tecnologias de informação e 

comunicação vem desempenhando papel fundamental, mas, nos espaços onde 

não é ainda possível usá-las, há que se propor alternativas dentro dos modelos 

tradicionais de tutoria e material impresso. 

 
24 GARCIA ARETIO, L. La educación a distancia: de la teoria a la práctica. Barcelona: Ariel, 
2001. 

25 AMARAL, V. L. Tão Longe, tão perto: Experimentando o diálogo a distância. 2002. Tese. 

(Doutorado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte, Natal, 2002. 
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A presença e disponibilidade do tutor/orientador têm sido importantes não 

somente como elemento motivador, mas também, e por isso mesmo, como 

estratégia de diminuição da evasão. Um papel que a tutoria vem sendo chamada 

a desempenhar é o de espaço de articulação e suporte ao estudo cooperativo, 

de modo a garantir a construção coletiva do conhecimento. 

É nesse sentido que o presente plano de desenvolvimento institucional 

propõe um curso de graduação a distância, nas diversas modalidades utilizando 

materiais impressos, mídias (DVD), arquivos em PDF e outros, suportado por um 

sistema pedagógico e de tutoria que articule, organize e estimule o trabalho 

grupal, cooperativo, mais do que o individual. Isto, sem abrir mão de uma das 

características mais básicas da EaD, que é a autonomia do aluno e sua liberdade 

em aprender, com conteúdos distribuídos a partir de temas geradores dentro de 

uma abordagem freiriana de resgate de valores e cultura regional sem perder o 

foco no sentido global do saber científico. 

A compreensão da importância da EaD para a educação no Brasil está no 

aumento da capacidade de possibilitar aos indivíduos de regiões longínquas, de 

periferias de grandes centros urbanos, ou, que tenham dificuldade de tempo e 

locomoção para o ensino presencial, de concluir seus estudos e/ou buscar sua 

profissionalização, contribuindo dessa forma para a construção da Faculdade 

Paulista de Serviço Social - FAPSS - compartilha dessa compreensão da 

importância da EaD para o Brasil, indivíduos e sociedade, e quer empreender 

esforços para seu credenciamento, enquanto instituição, junto ao MEC, para 

ofertar cursos de nível superior, a saber: 

• De graduação; 

• De graduação tecnológica; 

• De pós-graduação lato sensu; 

• De pós-graduação stricto sensu. 

 

A estrutura para a EaD, que será criada pela Faculdade Paulista de 

Serviço Social - FAPSS - consistirá em um Centro de Educação a Distância 

(CEAD), que contará com um coordenador geral, áreas de apoio de tecnologia, 

comunicação e informação (TCI) e equipe docente para a EaD. 

A sede do CEAD, a Faculdade Paulista de Serviço Social - FAPSS, 
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iniciará seu programa de ensino na modalidade a distância abrangendo a 

população local, regional e nacional e prevendo polos em todas as Unidades da 

Federação, segundo necessidade nacional de formação acadêmica e 

profissional. A Faculdade Paulista de Serviço Social - FAPSS - implementará 

cursos superiores na modalidade a distância em sistema de parceria com 

IES/Prefeituras de outras Unidades da Federação, com termos de compromisso 

legalmente estabelecidos entre as partes, prevendo, ainda, diplomação ou 

certificação dos referidos cursos. 

Caberá a essa estrutura a tarefa de coordenação geral da EaD na 

Faculdade Paulista de Serviço Social, assim como a padronização e 

normatização de procedimentos, com o apoio das direções acadêmicas, 

estruturadas para o ensino a distância. 

 

3.14.1- DIRETRIZES GERAIS PARA O EXERCÍCIO DA EAD NA FACULDADE 

PAULISTA DE SERVIÇO SOCIAL - FAPSS  

Os cursos ofertados pela Faculdade Paulista de Serviço Social - FAPSS 

- na modalidade EaD deverão: 

 I – Atender a demandas identificadas de municípios e estados. 

  II – Fomentar a expansão de polos de apoio presencial para ampliar a 

abrangência da Faculdade Paulista de Serviço Social - FAPSS - na oferta de 

cursos na modalidade EaD, na busca do atendimento a várias regiões e 

localidades em que seja possível o acesso a esse tipo de educação. 

 III – Fomentar a criação e a oferta de cursos na modalidade EaD, de 

modo a atender necessidades de qualificação e profissionalização de 

educadores e profissionais dos mais diversos setores da economia, de modo a 

fortalecer a inter-relação da instituição com a sociedade e o mundo do trabalho. 

 IV – Capacitar continuamente a equipe docente, tutores e monitores da 

instituição para a EaD. 

 V – Capacitar a equipe com recursos de TCI, de modo a promover a 

qualidade da EaD. 
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É condição para o sucesso da Faculdade Paulista de Serviço Social - 

FAPSS - na EaD a observância da legislação em vigor e os referenciais de 

qualidade. 

 

3.15. POLÍTICA DE PÓS-GRADUAÇÃO DA FACULDADE PAULISTA DE 
SERVIÇO SOCIAL - FAPSS  

A Faculdade Paulista de Serviço Social - FAPSS - pretende oferecer 

cursos de pós-graduação lato sensu na modalidade de educação a distância 

(EaD), como também cursos de graduação, após o credenciamento junto ao 

MEC. 

Futuramente, mediante estudo de viabilidade de oferta e observado os 

trâmites legais junto ao MEC/CAPES, quer oferecer programa de pós-graduação 

stricto sensu, com a oferta de mestrado profissional pela própria Instituição ou 

em parceria com Instituições credenciadas e de renome nacional ou até 

internacionalmente. 

 

3.15.1- POLÍTICA DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 

A Faculdade Paulista de Serviço Social - FAPSS - terá como objetivo 

ofertar e expandir cursos de pós-graduação lato sensu nas várias áreas do 

saber, a fim de atender à política nacional da educação continuada. 

Nesse sentido, desenvolverá cursos de especialização dirigidos aos 

profissionais com formação em nível superior, para aperfeiçoamento, 

capacitação e especialização dos indivíduos que estão no mundo do trabalho ou 

que desejem ampliar os conhecimentos adquiridos na sua formação acadêmica, 

promovendo o processo de interação entre qualidade de ensino, 

aperfeiçoamento profissional e produção científica (conforme Portaria MEC/CNE 

de 06/04/201826). 

A estrutura curricular dos cursos de pós-graduação lato sensu, como 

corpo teórico-conceitual sistematizado, aprofundará estudos sobre os diferentes 

campos do conhecimento sem deixar de considerar questões de natureza 

prática. 

 
26 Disponível em: http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rces001_08.pdf. 
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O projeto de criação de cursos de pós-graduação lato sensu será 

submetido à apreciação do Conselho Superior (CONSUP), de Iniciação 

Científica e Extensão da Faculdade Paulista de Serviço Social - FAPSS. O 

objetivo principal será contribuir com o processo de especialização do discente 

da pós-graduação em áreas selecionadas do conhecimento, por meio de 

disciplinas concatenadas de modo coerente e com a elaboração de um Trabalho 

de Conclusão de Curso (TCC) ao final. 

Nesse contexto, as diretrizes para a pós-graduação lato sensu da 

Faculdade Paulista de Serviço Social - FAPSS - serão as seguintes: 

a) Incentivar a ampliação da oferta de cursos de pós-graduação. 

b) Oferecer novos cursos de pós-graduação. 

c) Ampliar o oferecimento de cursos de pós-graduação em diversas áreas 

do conhecimento. 

d) Implementar cursos de pós-graduação na modalidade de educação a 

distância da Faculdade Paulista de Serviço Social - FAPSS - após o 

credenciamento para essa modalidade de ensino junto ao MEC. 

e) Fortalecer a coordenação geral da pós-graduação lato sensu, por meio 

do apoio na implementação de padrões de estruturação de curso e 

normatização de procedimentos em geral. 

f) Fidelizar o aluno na sede da Faculdade Paulista de Serviço Social - 

FAPSS - e nos futuros polos de apoio presencial. 

 

QUADRO DOS CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO 

 

GRADUAÇÃO – PÓS GRADUAÇÃO “LATO – SENSU” 
 

CURSOS NÍVEL MODALIDADE 
2020 2021 2022 2023 2024 

VAGAS 

Alergologia 
Pós-
graduação 

Presencial 
 50 50 50 50 

Cirurgia 
Dermatológica E 
Estética 
 

Pós-
graduação 

Presencial 30 40 40 40 40 

Cirurgia 
Dermatólógica 

Pós-
graduação 

Presencial 
20 40 40 40 40 

Cirurgia 
Dermatológica E 

Pós-
graduação 

Presencial 
30 40 40 40 40 
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Estética Avançada 

 
Dermatologia 
 

Pós-
graduação 

Presencial 
30 100 100 100 100 

Dermatopatologia 
Pós-
graduação 

Presencial 
 50 50 50 50 

Endocrinologia 
 

Pós-
graduação 

Presencial 
40 40 40 40 40 

Envelhecimento 
Saudável 
 

Pós-
graduação 

Presencial 
50 60 60 60 60 

Fitoterapia 
Pós-
graduação 

Presencial 
 50 50 50 50 

Gerontologia 
 

Pós-
graduação 

Presencial 
40 50 50 50 50 

Master em Medicina 
Esportiva 
 

Pós-
graduação 

Presencial 
40 60 60 60 60 

Medicina do Exercício 
e do Esporte 
 

Pós-
graduação 

Presencial 
50 50 50 50 50 

Medicina Estética 
 

Pós-
graduação 

Presencial 
60 80 80 80 80 

Nutrologia 
 

Pós-
graduação 

Presencial 
50 60 60 60 60 

Nutrologia Esportiva 
 

Pós-
graduação 

Presencial 
50 80 80 80 80 

Oncologia Cutânea 
 

Pós-
graduação 

Presencial 
30 40 40 40 40 

Perícias Médicas 
Pós-
graduação 

Presencial 
20 50 50 50 50 

Psiquiatria 
Pós-
graduação 

Presencial 
30 50 50 50 50 

Reumatologia 
Pós-
graduação 

Presencial 
30 50 50 50 50 

Serviço Social em 
Saúde 
 

Pós-
graduação 

Presencial 
60 60 60 60 60 

Trabalho Social Com 
Famílias 
 

Pós-
graduação 

Presencial 
60 60 60 60 60 

Tricologia Médica 
 

Pós-
graduação 

Presencial 
20 60 60 60 60 

Ultrassonografia 
Pós-
graduação 

Presencial 
 50 50 50 50 

Alfabetização e 
letramento 

Pós-
graduação 

EAD  
 1.000 1.000 1.000 

Alfabetização e 
letramento e a 
psicopedagogia 
institucional 

Pós-
graduação 

EAD  

 1.000 1.000 1.000 

Atendimento escolar 
especializado 

Pós-
graduação 

EAD  
 1.000 1.000 1.000 

Compreensão de 
textos e tradução da 
língua espanhola 

Pós-
graduação 

EAD  
 1.000 1.000 1.000 

Comunicação e 
informação 
Educacional 

Pós-
graduação 

EAD  
 1.000 1.000 1.000 
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Cultura e literatura 
Pós-
graduação 

EAD  
 1.000 1.000 1.000 

Direitos humanos 
Pós-
graduação 

EAD  
 1.000 1.000 1.000 

Docência no ensino 
superior 

Pós-
graduação 

EAD  
 1.000 1.000 1.000 

Educação ambiental 
Pós-
graduação 

EAD  
 1.000 1.000 1.000 

Educação de jovens e 
adultos – EJA 

Pós-
graduação 

EAD  
 1.000 1.000 1.000 

Educação do campo 
Pós-
graduação 

EAD  
 1.000 1.000 1.000 

Educação e 
sociedade 

Pós-
graduação 

EAD  
 1.000 1.000 1.000 

Educação em tempo 
Integral 

Pós-
graduação 

EAD  
 1.000 1.000 1.000 

Educação especial 
com ênfase em 
deficiência auditiva 

Pós-
graduação 

EAD  
 1.000 1.000 1.000 

Educação especial 
com ênfase em 
deficiência intelectual 

Pós-
graduação 

EAD  

 1.000 1.000 1.000 

Educação especial 
com ênfase em 
deficiência intelectual, 
física e psicomotora 

Pós-
graduação 

EAD  

 1.000 1.000 1.000 

Educação especial 
com ênfase em 
deficiência visual e 
sistema braile 

Pós-
graduação 

EAD  

 1.000 1.000 1.000 

Educação especial 
com ênfase em 
deficiência visual, 
auditiva e surdo- 
cegueira 

Pós-
graduação 

EAD  

 1.000 1.000 1.000 

Educação especial 
com ênfase em 
transtornos globais e 
desenvolvimento 
(TGD) em altas 
Habilidades 

Pós-
graduação 

EAD  

 1.000 1.000 1.000 

Educação especial e 
Inclusiva 

Pós-
graduação 

EAD  
 1.000 1.000 1.000 

Educação especial e 
inclusiva com ênfase 
em surdez e libras 

Pós-
graduação 

EAD  
 1.000 1.000 1.000 

Educação especial e 
inclusiva com ênfase 
em tecnologia 
assistiva e 
comunicação 
alternativa 

Pós-
graduação 

EAD  

 1.000 1.000 1.000 

Educação especial e 
psicomotricidade 

Pós-
graduação 

EAD  
 1.000 1.000 1.000 

Educação Física 
escolar 

Pós-
graduação 

EAD  
 1.000 1.000 1.000 

Educação Física com 
ênfase na inclusão 

Pós-
graduação 

EAD  
 1.000 1.000 1.000 

Educação inclusiva Pós- EAD   1.000 1.000 1.000 
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graduação 

Educação infantil 
Pós-
graduação 

EAD  
 1.000 1.000 1.000 

Educação profissional 
e tecnológica 

Pós-
graduação 

EAD  
 1.000 1.000 1.000 

Educação, política e 
Sociedade 

Pós-
graduação 

EAD  
 1.000 1.000 1.000 

Ensino lúdico 
Pós-
graduação 

EAD  
 1.000 1.000 1.000 

Ensino religioso 
Pós-
graduação 

EAD  
 1.000 1.000 1.000 

Gestão das políticas 
Sociais 

Pós-
graduação 

EAD  
 1.000 1.000 1.000 

Gestão de projetos 
Sociais 

Pós-
graduação 

EAD  
 1.000 1.000 1.000 

Gestão Escolar 
Pós-
graduação 

EAD  
 1.000 1.000 1.000 

Gestão escolar – 
orientação e 
supervisão 

Pós-
graduação 

EAD  
 1.000 1.000 1.000 

Gestão pública 
Pós-
graduação 

EAD  
 1.000 1.000 1.000 

História e cultura afro-
Brasileira 

Pós-
graduação 

EAD  
 1.000 1.000 1.000 

Inspeção escolar 
Pós-
graduação 

EAD  
 1.000 1.000 1.000 

Libras 
Pós-
graduação 

EAD  
 1.000 1.000 1.000 

Língua Portuguesa 
Pós-
graduação 

EAD  
 1.000 1.000 1.000 

Língua Portuguesa –
redação e oratória 

Pós-
graduação 

EAD  
 1.000 1.000 1.000 

Literatura Brasileira 
Pós-
graduação 

EAD  
 1.000 1.000 1.000 

Literatura 
contemporânea 

Pós-
graduação 

EAD  
 1.000 1.000 1.000 

Literatura em Língua 
Inglesa 

Pós-
graduação 

EAD  
 1.000 1.000 1.000 

Literatura Portuguesa 
Pós-
graduação 

EAD  
 1.000 1.000 1.000 

Lúdico e 

Psicomotricidade na 
Educação Infantil 

Pós-
graduação 

EAD  

 1.000 1.000 1.000 

Metodologia do 
ensino da Física 

Pós-
graduação 

EAD  
 1.000 1.000 1.000 

Metodologia do 
ensino da Matemática 

Pós-
graduação 

EAD  
 1.000 1.000 1.000 

Metodologia do 
ensino da Matemática 
e da Física 

Pós-
graduação 

EAD  
 1.000 1.000 1.000 

Metodologia do 
ensino de Arte 

Pós-
graduação 

EAD  
 1.000 1.000 1.000 

Metodologia do 
ensino de Filosofia e 
Sociologia 

Pós-
graduação 

EAD  
 1.000 1.000 1.000 

Metodologia de 
ensino da Arte 

Pós-
graduação 

EAD  
 1.000 1.000 1.000 

Metodologia de 
ensino da Geografia 

Pós-
graduação 

EAD  
 1.000 1.000 1.000 
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Metodologia de 
ensino de História 

Pós-
graduação 

EAD  
 1.000 1.000 1.000 

Metodologia de 
ensino de História e 
Geografia 

Pós-
graduação 

EAD  
 1.000 1.000 1.000 

Metodologia de 
ensino da Língua 
Espanhola 

Pós-
graduação 

EAD  
 1.000 1.000 1.000 

Metodologia de 
ensino de Língua 
Inglesa 

Pós-
graduação 

EAD  
 1.000 1.000 1.000 

Neuropsicopedagogia 
Pós-
graduação 

EAD  
 1.000 1.000 1.000 

Orientação 
educacional 

Pós-
graduação 

EAD  
 1.000 1.000 1.000 

Orientação, 
supervisão e inspeção 
Escolar 

Pós-
graduação 

EAD  
 1.000 1.000 1.000 

Pedagogia 
empresarial e 
educação corporativa 

Pós-
graduação 

EAD  
 1.000 1.000 1.000 

Política e sociedade 
Pós-
graduação 

EAD  
 1.000 1.000 1.000 

Psicomotricidade 
Pós-
graduação 

EAD  
 1.000 1.000 1.000 

Psicopedagogia com 
ênfase em educação 
Especial 

Pós-
graduação 

EAD  
 1.000 1.000 1.000 

Psicopedagogia 
Institucional 

Pós-
graduação 

EAD  
 1.000 1.000 1.000 

Supervisão e 
orientação 
educacional 

Pós-
graduação 

EAD  
 1.000 1.000 1.000 

Supervisão escolar 
Pós-
graduação 

EAD  
 1.000 1.000 1.000 

Tecnologias e 
educação a distância 

Pós-
graduação 

EAD  
 1.000 1.000 1.000 

Tutoria em educação 
a Distância 

Pós-
graduação 

EAD  
 1.000 1.000 1.000 

 

QUADRO DOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO MBA 

 

CURSO NÍVEL MODALIDADE 2020 2021 2022 2023 2024 

MBA em Gestão de 

Estratégia 

Empresarial 

MBA EAD   1.000 1.000 1.000 

MBA em Gestão de 

Logística MBA EAD   1.000 1.000 1.000 

MBA em Gestão de 

Marketing MBA EAD   1.000 1.000 1.000 

MBA em Gestão de 

Pessoas MBA EAD   1.000 1.000 1.000 

MBA em Gestão 

Financeira MBA EAD   1.000 1.000 1.000 
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MBA em Gestão 

Logística MBA EAD   1.000 1.000 1.000 

MBA em 

Empreendedorismo, 

Inovação e Gestão de 

Negócios 

 

MBA Presencial 25 25 25 25 25 

 

 

3.15.2- POLÍTICA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 

A Faculdade Paulista de Serviço Social - FAPSS - tem por objetivo 

desenvolver um estudo de viabilidade de oferta de programa de pós-graduação 

stricto sensu futuramente. Isso se dará mediante tal estudo e o cumprimento de 

todos os trâmites legais (MEC e Capes), os quais irão convergir para promover 

a oferta do mestrado profissional também na modalidade de educação a 

distância. 

 

3.16- POLÍTICA DE CAPACITAÇÃO DOCENTE 

A Faculdade Paulista de Serviço Social - FAPSS, ao fomentar uma política 

de capacitação docente, comprometer-se-á em facilitar aos seus docentes, 

oportunidade de adquirir conhecimentos e informações e, como consequência 

dessa atitude, fortalecer os pilares da qualidade de ensino superior, nos quais a 

titulação docente é um dos critérios de avaliação direta e indiretamente dos 

cursos que oferece. 

A capacitação compreenderá os programas de aperfeiçoamento, pós-

graduação e as demais atividades técnicas, científicas e culturais que venham a 

ser estabelecidas por força de convênios ou por constituição própria da 

Faculdade. A política que norteia a estruturação de um corpo docente 

devidamente qualificado tem como base as seguintes diretrizes: 

a) fomentar e incentivar a participação dos docentes em atividades 

internas e externas de formação, capacitação, aprimoramento, desde 

que sejam de interesse institucional; 

b) contratar, preferencialmente, professores doutores e mestres em áreas 

essenciais; 
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c) contratar professores em regime integral dentro das possibilidades e 

realidade da instituição; 

d) incentivar a participação em treinamentos, seminários e eventos; 

e) Incentivar e apoiar a capacitação dos professores que ministram a 

disciplina de Libras. 

f) Estimular e apoiar a pesquisa docente como uma possibilidade de 

capacitação docente em sua área de saber. 

g) Estimular e favorecer a difusão da produção acadêmica e apoiar a 

publicação de trabalhos do seu corpo docente. 

A Faculdade Paulista de Serviço Social - FAPSS - contará com um quadro 

docente altamente qualificado: doutores, mestres e especialistas com 

publicações no país e no exterior, com experiência tanto no ensino de graduação 

como na pós-graduação e, principalmente, experiência em educação a distância, 

tanto na docência como na elaboração de material didático. 

Caberá ao corpo docente, estimulado pelo NDE e coordenação uma 

constante atualização desse material didático pedagógico. Com períodos bienais 

de lançamento de versões e edições atualizadas. 

A instituição não medirá esforços, dentro de suas reais condições 

econômico-financeiras para prover os docentes de toda infraestrutura necessária 

para o desenvolvimento de um trabalho de qualidade. 

Além de tudo isso, a Faculdade Paulista de Serviço Social - FAPSS - 

dedica especial atenção ao apoio na capacitação e qualificação dos professores 

de Libras, incentivando-os a participarem de eventos, seminários, congressos e 

cursos de extensão e pós-graduação na área. 

 

3.17- POLÍTICA DE GESTÃO DA FACULDADE PAULISTA DE SERVIÇO 
SOCIAL - FAPSS  

A gestão da Faculdade tem por princípios fundamentais para nortear suas 

políticas, decisões, ações em direção ao alcance dos objetivos e metas para a 

consecução de seu fim: o ensino, a pesquisa e a extensão. São seus três pilares 

valorativos: 
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I- Transparência – dar visibilidade aos propósitos, às decisões, aos 

resultados alcançados, de dados e informações necessários à 

compreensão dos processos; é fundamental para gerar credibilidade e 

confiança na gestão da Faculdade, como também, da mantenedora. 

II- Democracia – é preciso garantir a participação e o direito à voz dos 

atores envolvidos nos vários processos acadêmicos e administrativos. 

III- Eficácia e Eficiência – há dois processos fundamentais na Instituição: 

o acadêmico-pedagógico e o administrativo. O segundo deverá buscar 

eficiência em sua gestão para garantir a eficácia do primeiro. A eficácia 

do primeiro propicia, alimenta a eficácia do segundo. Essa é a relação 

dialética e dialógica entre processo administrativo e processo 

acadêmico-pedagógico: ambos são simbióticos. 

A equipe gestora da Faculdade, composta pelos seus diretores: Diretor 

Geral, Diretor Acadêmico e de Educação a Distância, Diretor de Pós Graduação, 

iniciação científica e extensão a distância, Diretor Administrativo e de Gestão de 

Polos, é a liderança dos vários processos em curso da Instituição. Desse modo, 

deve propiciar a participação da comunidade institucional, por meio dos 

colegiados existentes e ou que venham a existir, de maneira tal que se possa 

elaborar, refletir, avaliar e fazer uso de estratégias participativas institucionais. 

A equipe gestora da Faculdade, composta pelos seus diretores:  

Diretor Geral – Prof.  Valdeir Claudinei de Oliveira 

Diretor Acadêmico e de Educação a Distância – Prof. Valdeir Claudinei de 

Oliveira  

Diretor de Pós-Graduação, iniciação científica e extensão a distância – 

Profa. Seomara Passos Catalano 

Diretor Administrativo e de Gestão de Polos – Profa. Rosangela Kostezka 

Dinalli 

A Faculdade Paulista de Serviço Social - FAPSS, em sua gestão, pretende 
seguir as diretrizes: 

a) Agilidade no fluxo de informações e tomada de decisões; 

b) Racionalização e otimização dos recursos disponíveis; 

c) Atendimento aos requisitos para a qualidade e viabilidade das 



103 

 

 

dimensões ensino, pesquisa e extensão. 

d) Atendimento aos requisitos legais da educação superior e da educação 

a distância. 

e) Valorização do corpo docente e da equipe administrativa; 

f) Interação da Faculdade e demandas externas; 

g) Sustentabilidade financeira. 

A gestão da Faculdade buscará aperfeiçoamento constante de formas 

organizativas de sua estrutura para gerenciar de forma eficiente e eficaz seus 

processos administrativos e acadêmico-pedagógicos, com vistas à consecução 

de sua missão, visão, objetivos e metas. 

 

3.18- RESPONSABILIDADE SOCIAL DA FACULDADE PAULISTA DE 
SERVIÇO SOCIAL - FAPSS 

A Faculdade nasce do interesse e preocupações de seu fundador com as 

questões sociais e educacionais que permeiam o desempenho das atividades 

na sociedade atual, oferecendo curso de graduação em licenciatura em 

bacharelado e Cursos de pós-graduação “lato sensu”, nas diferentes áreas do 

conhecimento, na perspectiva da educação continuada sintonizada com os 

anseios e as demandas dessa mesma sociedade e do mercado de trabalho 

deste início de século. 

A Faculdade, objetivando contribuir com as políticas públicas referentes 

ao processo de formação que viabilize oportunidade de desenvolvimento de uma 

consciência em seus alunos da responsabilidade e da participação na sociedade, 

bem como em ações junto à população que delas necessitam, estimulará e 

apoiará ações e projetos voltados para a comunidade local e/ou regional em que 

atua. 

Para o planejamento dessas ações, serão incentivadas participações 

voluntárias de docentes, discentes, funcionários da Faculdade e tutores dos 

polos de apoio presencial nas diversas instâncias da sociedade civil da 

localidade em que a Faculdade atua, com o objetivo de conhecer, identificar 

oportunidades reais para que possam ser desenvolvidos projetos, programar 

ações que efetivamente contribuam para a melhoria de vida social, profissional e 

educacional dos cidadãos da comunidade onde está inserida. 
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A Faculdade Paulista de Serviço Social - FAPSS - estimulará iniciativas 

da comunidade acadêmica no sentido de realizar atividades de participação na 

comunidade local e/ou regional, por meio dos polos de apoio presencial e a 

constituição de equipes para ações específicas como coleta de informações para 

planejamento e criação de projetos, com vistas a buscar a aplicação do 

conhecimento de cada área profissional, bem como desenvolver no aluno a 

consciência de responsabilidade e participação na sociedade como cidadão 

comprometido. 

O desenvolvimento de ações que representem atendimento à comunidade 

local em suas necessidades no campo de atuação da Faculdade, bem como a 

promoção e divulgação de conhecimentos básicos que contribuam para uma 

educação preventiva, integrarão sua Responsabilidade Social. 

Outras ações poderão ser desenvolvidas, como a participação de 

movimento nacional de mobilização e mudança social, que procurará 

desenvolver em seus professores, alunos e toda a comunidade institucional e 

local um espírito de solidariedade visando à participação e criação de atividades 

de extensão que estejam em conformidade com os propósitos do Governo 

Federal na busca da formação de uma sociedade mais justa e igualitária. 

A Faculdade tem a preocupação de incentivar e apoiar ações de 

desenvolvimento de uma consciência de Responsabilidade Social referentes ao 

processo de formação que viabilize oportunidades de geração de emprego e 

renda, bem como ações sociais que atendam à população em suas carências e 

necessidades com o objetivo de contribuir com as políticas públicas. 

Com essa concepção de Responsabilidade Social, são as seguintes diretrizes 

para ações nesse campo, que a Faculdade pretende seguir: 

I- A prática do ensino, iniciação científica e extensão deve ter a 

preocupação com o atendimento de necessidades e demandas da 

sociedade local, regional, ou, em locais que venha a atuar, com vistas a 

contribuir para uma formação técnica e humanística de seus educandos 

e ao desenvolvimento socioeconômico e educacional, principalmente nas 

regiões onde serão instalados os polos de apoio. 

II- Desenvolver relações com órgãos públicos, conselhos, organizações 
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não governamentais, entidades, empresas e/ou outras organizações em 

geral, de modo a buscar efetiva inserção da instituição de ensino na 

sociedade, a nível nacional. 

III- Promover ações afirmativas de inclusão social, acessibilidade e 

permanência de indivíduos portadores de necessidades especiais para a 

educação, com vistas a promover a igualdade de oportunidades entre os 

discentes. 

IV- Estimular e apoiar outras atividades que complementem a formação 

técnica- profissional e humanística do educando, como cultura, esporte, 

artes, e outras. 

 

3.18.1. COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 

A Faculdade Paulista de Serviço Social - FAPSS - por ser uma instituição 

já estabelecida, está construindo sua identidade, presença e interação com a 

sociedade. Há que se desenvolver propostas de melhoria na comunicação 

institucional interna e externa, de maneira que se estabeleçam níveis de 

qualidade superior em canais de socialização da informação, como também 

formação de banco de dados, integração de processos e rotinas de sistemas 

acadêmicos e administrativos, interações mediadas pela internet e mídias 

digitais com a comunidade externa, informativos e boletins. 

O Portal do Aluno será um recurso de efetivo alcance dos discentes para 

se obter informações acadêmicas e estabelecer interação com a instituição. 

Outros serviços deverão estar em pauta oportunamente para implantação. 

 

3.19. A CONSTRUÇÃO DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DEVERÁ SE 

PAUTAR PELAS SEGUINTES DIRETRIZES: 

I- Aprimorar os canais de comunicação interna e externa, com vistas à 

socialização de informações, promoção da integração institucional com a 

comunidade local e/ou regional. 

II- Estimular e apoiar a modernização de equipamentos, a segurança das 

informações e a capacitação de usuários, instrumentos de gestão, 

ferramentas comunicacionais para o aperfeiçoamento dos processos de 
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ensino, pesquisa e extensão, o desenvolvimento de mídias digitais que 

alavanquem a comunicação interna e externa. 

III- Estabelecer parcerias e/ou relações comerciais com organizações, 

empresas especializadas em comunicação e tecnologias da informação 

que possibilitem melhorias relevantes nos vários processos de 

comunicação institucional interno e externo, como também no campo da 

práxis pedagógica das dimensões ensino, pesquisa e extensão. 

Dessa forma o relacionamento com os diferentes públicos pode ser 

estabelecido e numa via de mão dupla, propiciar a transparência e a legalidade 

dos atos institucionais praticados, bem como dos resultados e benefícios 

aferidos pelas práticas de ensino, pesquisa e extensão. Com o apoio de um canal 

de contato com esses públicos, a FAPSS manterá uma atenção constante com 

a comunidade e seus respectivos públicos. 

             A FAPSS, dentro das suas necessidades de comunicação com a 

sociedade, irá planejar novas formas de contato e interação de mídia com seu 

público-alvo, sobretudo em se considerando as mídias sociais. 

 

3.20.  POLÍTICA DE APOIO À CULTURA E DE VALORES 

A cultura é patrimônio da humanidade, deve ser preservada e socializada 

a todas as pessoas, independentemente de seu nível econômico, social, 

geográfico. O acesso à cultura deve ser uma prática socioeducativa das 

instituições de ensino, por excelência. 

A cultura expressa valores que se cultuam, se aprendem, servem de 

orientação a práticas cotidianas de ações, trabalho, operações e atividades dos 

indivíduos na sociedade, nas organizações em geral. 

Nessa concepção, a Faculdade Paulista de Serviço Social - FAPSS - 

pretende incentivar e apoiar ações afirmativas quanto à cultura e à arte, por meio 

de valores como: 

• Inclusão social; 

• Relações étnico-raciais; 

• Valorização da cultura afro-brasileira e indígena; 

• Direitos Humanos; 
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• Cuidado com o Meio ambiente. 

Tais ações deverão ser concretizadas mediante atividades internas de 

conscientização da comunidade acadêmica, a realização de eventos, afixação 

de cartazes, distribuição de material impresso e/ou eletrônico, participação 

voluntária em projetos e eventos de iniciativa externa e interna, que valorizem a 

cultura local, regional e nacional, em especial, que promovam conscientização de 

valores humanos como os assumidos pela instituição e pelos polos de apoio 

presencial. 

 

3.21.  POLÍTICA DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES 

Com o objetivo de promover condições de acessibilidade e permanência 

de estudantes na educação superior, com vistas a minimizar os efeitos das 

desigualdades sociais e regionais na permanência e conclusão da educação 

superior, aumentar as taxas de retenção e diminuir as de evasão, além de 

contribuir para a promoção da inclusão social pela educação, a Faculdade 

Paulista de Serviço Social - FAPSS - possui o Serviço de Apoio Pedagógico - 

SEAPE, que é subordinado diretamente ao Diretor Geral, de modo a assegurar 

aos alunos da Faculdade adequadas condições de estudo e trabalho intelectual 

por meio de ações que atendam às suas necessidades acadêmicas, culturais, 

sociais e econômicas, contribuindo para a sua formação. Caberá aos gestores 

dos polos de apoio presencial assegurar o atendimento, juntamente com os 

tutores, a todos os alunos matriculados. 

As ações pretendidas pela instituição que caracterizam a política de 

atendimento aos discentes são: 

a) Estabelecimento de ações de apoio psicopedagógico e financeiro, 

de maneira a institucionalizar o apoio, acolhimento aos estudantes 

ingressantes e efetivos, com o objetivo de estimular, auxiliar, orientar o 

processo de aprendizagem, como também a participação discente na 

vida acadêmica como um todo. 

b) Estabelecimento de ações de orientação acadêmica, que visa a 

possibilitar ao aluno o conhecimento da instituição, suas finalidades, 

serviços, setores e órgãos, de modo a viabilizar a inserção do aluno no 
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ambiente acadêmico. 

c) Estabelecimento de ações de concessão de benefícios, com vistas 

ao atendimento de alunos que apresentem situações socioeconômicas 

incompatíveis com as condições de custos da instituição de ensino 

superior privada, no caso, a Faculdade. 

d) Estabelecimento de ações de estímulo à permanência, que 

pretende criar outros mecanismos que garantam a permanência dos 

que nela ingressam, reduzindo os efeitos das desigualdades 

apresentadas por um conjunto de estudantes provenientes de 

segmentos sociais diferenciados e que apresentem dificuldades de 

prosseguirem na vida acadêmica com sucesso. 

e) Estabelecimento de ações de apoio a atividades culturais, 

artísticas e esportivas, com vistas a estimular a iniciativa e 

participação do segmento estudantil da instituição. 

f) Manutenção de curso de nivelamento, que propiciará ao aluno 

aprimorar os conhecimentos gerais nas áreas básicas do ensino médio, 

para proporcionar o melhor aproveitamento e assimilação das novas 

informações que serão recebidas durante a graduação. 

g) Estabelecimento de ações de Ouvidoria, que será um canal de 

comunicação entre alunos, professores, colaboradores e toda a 

comunidade acadêmica com a Direção Geral da Faculdade, com o 

intuito de atender às necessidades coletivas e individuais. É um órgão 

de mediação entre as pessoas e as áreas competentes, com vistas a 

melhorar os serviços prestados e a vivência acadêmica de uma forma 

geral. 

h) Estabelecimento de ações de acompanhamento de egressos, que 

visa avaliar o alcance do processo de formação do profissional e a 

melhoria na qualidade de vida e sua inserção no mundo do trabalho. 

i) Estimular e apoiar formas de organização estudantil, como 

diretórios acadêmicos, conselhos de classe entre outros, de livre 

iniciativa dos discentes. 
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j) Patrocinar a adesão e participação discente em eventos 

acadêmicos de grande relevância, como congressos internacionais, 

nacionais ou demais eventos de grande visibilidade com critérios de 

quantidade, aproveitamento e custeio a serem estabelecidos. 

 

O apoio acadêmico dessa natureza pela instituição expressa sua 

preocupação com o sonho do estudante de concluir o ensino superior presencial 

e em EaD construir sua carreira profissional e, em última instância, na melhoria 

de sua qualidade de vida, mediante o trabalho e o aumento renda, como também, 

a superação das dificuldades inerentes à formação desses estudantes. 

Futuramente, após um estudo de viabilidade, a FAPSS poderá ampliar 

seus serviços de atendimento e atenção ao discente, por meio de plataformas 

digitais, tais como aplicativos que poderão favorecer ainda mais a agilidade e 

segurança dos contatos. Sobretudo em considerando a EaD que possui uma 

característica de abrangência regional. 

 

3.22- POLOS DE APOIO PRESENCIAL 

De acordo com a nova legislação, polo de educação a distância, ou polo 

de apoio presencial e ambiente profissional, é o local, no país ou no exterior, 

devidamente credenciado pela instituição, próprio para o desenvolvimento 

descentralizado de atividades pedagógicas e administrativas relativas aos 

cursos e programas ofertados a distância. A experiência de vários outros países 

demonstra que os processos de ensino e de aprendizagem são mais ricos 

quando os estudantes podem contar com polos regionais de atendimento. Nos 

polos, os alunos têm uma referência física, podendo contar com uma 

infraestrutura de atendimento e local para estudo. Assim, os polos ajudarão a 

manter o vínculo dos alunos com a Faculdade Paulista de Serviço Social - 

FAPSS. 

O polo será o espaço para as atividades presenciais, quando for o caso, 

tais como: avaliações, atividades individuais e em grupos, eventos culturais, 

científicos, seminários, semanas de estudos e outros patrocinados pelo polo ou 

pela Faculdade. 
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O polo poderá colaborar, ainda, com o desenvolvimento regional, uma vez 

que pode vir a contar com atividades diversificadas, como: cursos de extensão, 

atividades culturais, consultoria para a comunidade e outras. 

Os polos serão mantidos pela instituição ou por gestores de polos. 

Oferecerão infraestrutura física, tecnológica e pedagógica para que os alunos 

possam acompanhar os cursos à distância. Assim, os polos de apoio presencial 

também serão entendidos como "locais de encontro", onde poderão acontecer 

os momentos presenciais. 

O objetivo dos polos é oferecer o espaço físico de apoio presencial aos 

alunos da sua região, mantendo as instalações físicas necessárias para atender 

aos alunos. Um ponto a ser destacado é o acesso à internet, que em vários 

lugares ainda é precário. Sob esse aspecto o polo é o local onde os acadêmicos 

matriculados nos cursos na modalidade à distância terão acesso ao ambiente 

virtual com maior facilidade e aos serviços de apoio da Instituição. 

O caso da Faculdade Paulista de Serviço Social - FAPSS - ela manterá 

polos de Educação a Distância, para oferta de seus cursos, por meio de polos 

próprios e também por meio de parcerias com gestores de polos e outras 

Instituições de Ensino Superior e ambientes profissionais para desenvolvimento 

de práticas educacionais, de acordo com a demanda do estudo sobre a 

abrangência e as características regionais de cada localidade. 

 A Faculdade Paulista de Serviço Social - FAPSS – em item anterior 

apresentou o cronograma de previsão de oferta de cursos de graduação, pós-

graduação, MBA, modalidade, turma, vagas anuais e regime de ingresso. 

  Inicialmente para o desenvolvimento de seus cursos na modalidade de 

educação a distância, optará por um único polo na sede da instituição em São 

Paulo, a ser localizado na Rua Lopes Chaves, nº 273, Bairro Barra Funda, CEP 

01154-010, município de São Paulo, estado de São Paulo, e de acordo com a 

nota obtida no credenciamento, fará estudos para a escolha de seus polos de 

apoio presencial, de acordo com o que determina o Decreto n. 9.057, de 25 de 

maio de 201727: 

 
27 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D9057.htm>. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D9057.htm
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Art. 11. As instituições de ensino superior privadas deverão 
solicitar credenciamento para a oferta de cursos superiores na 
modalidade a distância ao Ministério da Educação. 

§ 1º O credenciamento de que trata o caput considerará, para 
fins de avaliação, de regulação e de supervisão de que trata a 
Lei n. 10.861, de 14 de abril de 2004, a sede da instituição de 
ensino acrescida dos endereços dos polos de educação a 
distância, quando previstos no Plano de Desenvolvimento 
Institucional e no Projeto Pedagógico de Curso. 

§ 2º É permitido o credenciamento de instituição de ensino 
superior exclusivamente para oferta de cursos de graduação e 
de pós-graduação lato sensu na modalidade a distância. 

Segundo a Portaria Normativa n. 11, de 20 de junho de 201728: 

 

Art. 12. As IES credenciadas para a oferta de cursos superiores 
a distância poderão criar polos EaD por ato próprio observando 
os quantitativos máximos definidos no quadro a seguir, 
considerados o ano civil e o resultado do Conceito Institucional 
mais recente: 

 

Conceito institucional Quantitativo anual de 
polos 

3 50 

4 150 

5 250 

 

Dessa forma, como dito anteriormente, a Faculdade Paulista de Serviço 

Social - FAPSS – apresentou em item anterior o cronograma de previsão de 

oferta de cursos de graduação, pós-graduação, MBA, modalidade, turma, vagas 

anuais e regime de ingresso.  

Atuará somente com a sede da instituição como polo de apoio presencial 

(na cidade de São Paulo), porém tendo em vista a abertura de outros polos 

futuramente, de acordo com o conceito institucional que obterá. 

 

3.23- TUTORIA 

Em função dos princípios que norteiam essa proposta curricular, a tutoria 

 
28 Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=66431-

portaria- normativa-11-pdf&category_slug=maio-2017-pdf&Itemid=30192>. 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&amp;view=download&amp;alias=66431-portaria-
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&amp;view=download&amp;alias=66431-portaria-
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adquire aqui uma importância fundamental, tendo como características a 

orientação de estudos, de organização das atividades individuais e grupais, e de 

incentivo ao prazer das descobertas, representando da melhor forma a imagem, 

a presença e a relação de confiabilidade entre a instituição e seus alunos. 

A tutoria será desempenhada por profissionais que demonstrem não só 

conhecimento do conteúdo da área, mas também competência para trabalhar 

com grupos, orientar e estimular estudos. Será não somente um professor, mas, 

sobretudo, um incentivador animador. Espera-se selecioná-los entre professores 

da rede de ensino, alunos das pós-graduações ou outros profissionais de nível 

superior que apresentem os requisitos citados. 

Essa proposta prevê dois tipos de tutorias: a tutoria presencial e a tutoria 
a distância. 

 

1- Tutor presencial 

A tutoria presencial será realizada nos polos, por meio de professores 

especialmente treinados para exercê-la, e será individual ou grupal, dependendo 

da necessidade. 

A tutoria presencial individual estará disponível todos os dias da semana, 

e visará, sobretudo, a orientação de estudos e o acompanhamento do aluno na 

sua adaptação à modalidade de ensino. Terá o papel de ajudá-lo na organização 

dos horários, na maneira de estudar, na superação das dificuldades de ser um 

“aluno à distância”. 

A tutoria presencial grupal ocorrerá sempre que as atividades dos 

componentes curriculares exigirem trabalhos coletivos. Terá o papel de 

organização e dinamização dos grupos, estimulando o trabalho cooperativo. 

O atendimento individual se dará uma vez por semana ao aluno que a 

procure, mas também será grupal, organizando e promovendo o 

compartilhamento de experiências, o confronto das ideias, a formação de 

atitudes. 

 

2- Tutor a distância 

A tutoria a distância acompanhará, supervisionará e orientará o 
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desenvolvimento teórico-prático do curso. Será responsável pelo recebimento e 

pela avaliação das atividades realizadas a distância pelos alunos e acompanhará 

presencialmente parte das atividades práticas e de campo. O tutor deverá ter, 

preferencialmente, titulação na área de atuação correlata. 

Cada componente curricular deverá contar com um professor que 

responderá pelos conteúdos, de acordo com suas especialidades. Cabe ao 

professor o planejamento do curso como também a orientação dos tutores no 

que se refere à temática do componente curricular: conteúdos conceituais, 

atividades propostas, avaliações etc. Quanto ao perfil, esse profissional deverá 

ter formação verticalizada (preferencialmente doutor), podendo ser do quadro 

ativo ou aposentado. 

 

3.24- CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA 

INSTITUIÇÃO E DOS CURSOS 

Os objetivos gerais da Faculdade possuem certa perenidade, pois são 

imanentes à natureza e ao fazer da instituição de ensino superior. Porém, seu 

foco em determinado momento se desdobra em metas próprias, específicas, 

definidas considerando-se eixos temáticos para os próximos cinco anos: 

a. Eixo temático da graduação 

b. Eixo temático da Pós-Graduação 

c. Eixo temático de educação a distância (EaD) 

d. Eixo temático de iniciação científica (EaD) 

e. Eixo temático de extensão (EaD) 

f. Eixo temático de gestão administrativa e acadêmica 

g. Eixo temático de comunicação 

h. Eixo temático de apoio à cultura 

i. Eixo temático de apoio e atendimento aos discentes 

j. Eixo temático de relações étnico-raciais 

k. Eixo temático de inclusão 

l. Eixo temático de direitos humanos e responsabilidade socioambiental. 

 

Com base nesses eixos temáticos, a seguir, os objetivos se desdobram 

em metas e estas em ações. 
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3.24.1- METAS DO EIXO TEMÁTICO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (EaD) 

 

Área estratégica Metas Ações Prazo 

Educação a 

distância (EaD) 

Consolidar o 

credenciamento da 

instituição junto ao MEC 

para a modalidade de 

educação a distância nos 

seus diversos níveis de 

ensino. O pedido junto ao 

MEC foi realizado em 

outubro de 2020. 

Atender diligências do MEC referentes ao pedido de 

credenciamento na modalidade de educação a 

distância. 

2020-2022 

 

Implementar e desenvolver 

o programa de educação a 

distância (EaD). 

Adquirir tecnologias adequadas ao desenvolvimento da 

EaD ou contratar empresa especializada em 

tecnologias EaD para realizar suporte técnico e 

tecnológico ao desenvolvimento dos cursos a serem 

ofertados pela Faculdade Paulista de Serviço Social - 

FAPSS. 

2020-2022 

 

Montar estúdio de gravação para criação de aulas não 

presenciais ou estabelecer contrato com empresa 

produtora de videoaulas a fim de obter alta qualidade 

no material audiovisual produzido. 

2020-2022 
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Promover oficinas e/ou seminários de orientação, 

estruturação e padronização na sua sede e em futuros 

polos de apoio presencial de EaD, à luz da legislação 

em vigor para o desenvolvimento dos cursos nessa 

modalidade. 

2020-2022 

 

Criar mecanismos de acompanhamento e 

controle pedagógico e acadêmico dos cursos na 

modalidade EaD 

ofertados pela Faculdade Paulista de Serviço Social - 

FAPSS - na sua sede e nos futuros polos de apoio 

presencial, buscando garantir qualidade e 

conformidade com a legislação vigente. 

2020-2022 

Elaborar Projeto Pedagógico dos seguintes cursos 

para solicitação de autorização ao MEC, para 

oferecimento na modalidade EaD em Licenciatura: 

− Licenciatura em Pedagogia 

− Licenciatura em Artes 

− Licenciatura em Educação Especial 

− Licenciatura em Educação Física 

− Licenciatura em Geografia 

− Licenciatura em História 

− Licenciatura em Letras - Português 

 

2020-2022 
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Elaborar Projeto Pedagógico dos seguintes cursos 

para solicitação de autorização ao MEC, para 

oferecimento na modalidade EaD em Bacharelado: 

− Bacharelado em Administração 

− Bacharelado em Ciências Contábeis 

− Bacharelado em Ciência da Computação 

− Bacharelado em Serviço Social presencial 

− Bacharelado em Serviço Social a distância 

 

2020-2023 

Elaborar Projeto Pedagógico dos seguintes cursos 

para solicitação de autorização ao MEC, para 

oferecimento na modalidade EaD em Curso Superior 

de Tecnologia: 

− Gestão em Recursos Humanos 

− Gestão Financeira 

− Gestão Pública 

− Gestão de Segurança Privada 

− Logística 

− Marketing 

− Negócios Imobiliários 

− Processos Gerenciais 

− Secretariado 

− Segurança Pública 

2020 - 2023 
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Ofertar cursos superiores de 

graduação, pós-graduação 

lato sensu de 

especialização, 

aperfeiçoamento, extensão 

e cursos livres. 

Elaborar projeto pedagógico de cursos de pós-
graduação 

lato sensu, a fim de oferecê-los na modalidade EaD. 

2020-2023 

Elaborar projeto pedagógico de cursos de extensão e 

aperfeiçoamento, a fim de oferecê-los na modalidade 

EaD. 

2020-2023 

Elaborar projeto de cursos livres, visando à 

capacitação profissional, atualização e socialização do 

conhecimento nas várias áreas do saber. 

2020-2023 

Desenvolver atividades permanentes de nivelamento e 

acompanhamento de estudos (por meio da modalidade 

EaD) aos discentes dos cursos de graduação. 

2020-2023 

Proporcionar formação do 

corpo docente, de tutores, 

monitores e da equipe 

técnica em educação a 

distância. 

Promover formação de professores, tutores e 

monitores para a utilização das tecnologias da EaD. 
2020-2023 

Realizar atividades de oficina e seminários para o 

desenvolvimento de projetos educacionais voltados 

para as práticas EaD, destinados a docentes, tutores e 

monitores. 

2020-2023 

Promover e apoiar a participação de docentes e tutores 

em congressos, simpósios, seminários, workshops e 

eventos em geral ligados à educação a distância, tendo 

por objetivo atualização, networking, capacitação e 

aquisição de novas 

2020-2023 
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  experiências em EaD por parte dos atores envolvidos 

nessa modalidade de ensino na instituição. 

 

Realizar a participação de membros da equipe técnica 

em feiras, workshops, seminários e eventos em geral 

que venham a agregar conhecimento e inovação 

técnica e tecnológica no desenvolvimento da EaD. 

 

2020-2023 

 Stricto sensu Promover o levantamento de condições da oferta do 

curso de mestrado profissional. 

2024 



119 

 

 

3.24.2- METAS DO EIXO TEMÁTICO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

Áreas Estratégicas Metas Ações Prazo 

Pesquisa Docente 

Consolidar a política de pesquisa docente/ 

iniciação científica. 

Estruturação da política de pesquisa docente 

/iniciação científica. 

Criação de Fundo de Apoio à Pesquisa 

Docente (FAP). 

2020-2022 

Incrementar a pesquisa docente. 

Publicar edital para subscrição de projetos 

de pesquisa docente, periodicamente, para 

submissão de propostas de liberação de 

recursos e bolsas de auxílio à pesquisa. 

2020-2022 

Estimular e apoiar a publicação de trabalhos 

científicos de docentes. 

Publicar edital, com vistas a contemplar 

auxílio financeiro à publicação de trabalhos 

científicos de docentes em revistas, 

participação de docentes e bolsistas em 

congressos, simpósios e outros eventos de 

natureza científica. 

2020-2022 
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  Criar uma revista científica impressa e/ou 

eletrônica. 

2020-2022 

Iniciação Científica 

Incrementar a iniciação científica. Criar Programa de fundo de Apoio à 

Iniciação Científica (PAIC). 
2021 

Promover a publicação de trabalhos de 

iniciação científica e outros trabalhos 

acadêmicos. 

Publicar edital para subscrição de projetos 

de iniciação científica, periodicamente, para 

submissão de propostas de auxílio financeiro 

e liberação de bolsas. 

2020-2023 

Promover a publicação de trabalhos de 

iniciação científica e outros trabalhos 

acadêmicos. 

Realizar anualmente evento institucional de 

divulgação de trabalhos de iniciação 

científica e outros trabalhos acadêmicos. 

2020-2023 

Editorar periodicamente anais dos trabalhos 

de iniciação científica e outros trabalhos 

acadêmicos divulgados em evento 

institucional de natureza científica e cultural. 

2020-2022 
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3.25- CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 

A Faculdade Paulista de Serviço Social - FAPSS - apresenta a seguir o 

cronograma de previsão de oferta de cursos de pós-graduação, modalidade, 

turma, vagas anuais e regime de ingresso. 

Terá como objetivo ofertar e expandir cursos de pós-graduação “lato 

sensu” nas várias áreas do saber, a fim de atender à política nacional da 

Educação Continuada. 

Nesse sentido, desenvolverá cursos de especialização dirigidos aos 

profissionais com formação em nível superior, para aperfeiçoamento, 

capacitação e especialização dos indivíduos que estão no mundo do trabalho ou 

que desejem ampliar os conhecimentos adquiridos na sua formação acadêmica, 

promovendo o processo de interação entre qualidade de ensino, 

aperfeiçoamento profissional e produção científica (conforme a RESOLUÇÃO Nº 

1, DE 6 DE ABRIL DE 2018). 

A estrutura curricular dos cursos de pós-graduação “lato sensu”, como 

corpo teórico-conceitual sistematizado, aprofundará estudos sobre os diferentes 

campos do conhecimento sem deixar de considerar questões de natureza 

prática. 

O projeto de criação de cursos de pós-graduação “lato sensu” será 

submetido à apreciação do Conselho Superior – CONSUP- de Iniciação 

Científica e Extensão da Faculdade Paulista de Serviço Social - FAPSS - 

apresenta a seguir o cronograma de previsão de oferta de cursos de graduação, 

modalidade, turma, vagas anuais e regime de ingresso. 

O objetivo principal será contribuir com o processo de especialização do 

discente da pós-graduação em áreas selecionadas do conhecimento, por meio 

de disciplinas concatenadas de modo coerente e com a elaboração de um 

trabalho de conclusão de curso (TCC) ao final. 

Nesse contexto, as diretrizes para a pós-graduação da Faculdade Paulista 

de Serviço Social – FAPSS - são: 

1-  Incentivar a ampliação da oferta de cursos de pós-graduação na 

região da Barra Funda, bairro da capital paulista;  
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2-  Oferecer e ampliar a oferta de novos cursos de pós-graduação em 

áreas específicas, que podem ser desenvolvidas na região;  

3-  Implementar cursos de pós-graduação na modalidade de educação a 

distância após o credenciamento para essa modalidade de ensino 

junto ao MEC. 

4-  Fortalecer a coordenação geral da pós-graduação lato sensu, por 

meio do apoio na implementação de padrões de estruturação de curso 

e normatização de procedimentos em geral. 

5-  Fidelizar o aluno na sede da Faculdade Paulista de Serviço Social – 

FAPSS - e nos futuros polos de apoio presencial. 

Ainda em relação à pós-graduação, a Faculdade Paulista de Serviço 

Social - FAPSS - pretende, no tempo de vigência de seu novo PDI, implantar 

pós-graduação stricto sensu, no formato de mestrado profissional. Para isso, 

estabelece em seus documentos políticas específicas que norteiam ações e 

decisões para os estudos de implantação do curso. Isso se dará mediante estes 

estudos e o cumprimento de todos os trâmites legais junto aos órgãos 

reguladores, os quais irão convergir para promover a oferta do mestrado 

profissional também na modalidade de educação a distância. 

Nesse contexto, as diretrizes para a pós-graduação lato sensu da 

Faculdade Paulista de Serviço Social - FAPSS - apresenta a seguir o 

cronograma de previsão de oferta de cursos de graduação, modalidade, turma, 

vagas anuais e regime de ingresso. 

 



 

 

QUADRO DOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO ‘LATO – SENSU’ 

 

GRADUAÇÃO – PÓS-GRADUAÇÃO “LATO – SENSU” 

 

CURSOS NÍVEL MODALIDADE 

2020 2021 2022 2023 2024 

VAGAS 

Cirurgia Dermatológica E Estética 

 

Pós-graduação 
Presencial 30 40 40 40 40 

Cirurgia Dermatólógica Pós-graduação Presencial 20 40 40 40 40 

Cirurgia Dermatológica E Estética Avançada Pós-graduação Presencial 30 40 40 40 40 

 

Dermatologia 

 

Pós-graduação Presencial 

30 100 100 100 100 

Endocrinologia 

 

Pós-graduação Presencial 
40 40 40 40 40 

Envelhecimento Saudável 

 

Pós-graduação Presencial 
50 60 60 60 60 

Gerontologia 

 

Pós-graduação Presencial 
40 50 50 50 50 



 

 

Master em Medicina Esportiva 

 

Pós-graduação Presencial 
40 60 60 60 60 

Medicina do Exercício e do Esporte 

 

Pós-graduação Presencial 
50 50 50 50 50 

Medicina Estética 

 

Pós-graduação Presencial 
60 80 80 80 80 

Nutrologia 

 

Pós-graduação Presencial 
50 60 60 60 60 

Nutrologia Esportiva 

 

Pós-graduação Presencial 
50 80 80 80 80 

Oncologia Cutânea 

 

Pós-graduação Presencial 
30 40 40 40 40 

Perícias Médicas Pós-graduação Presencial 20 50 50 50 50 

Psiquiatria Pós-graduação Presencial 30 50 50 50 50 

Reumatologia Pós-graduação Presencial 30 50 50 50 50 

Serviço Social em Saúde 

 

Pós-graduação Presencial 
60 60 60 60 60 

Trabalho Social Com Famílias 

 

Pós-graduação Presencial 
60 60 60 60 60 



 

 

Tricologia Médica 

 

Pós-graduação Presencial 
20 60 60 60 60 

Alfabetização e letramento Pós-graduação EAD   1.000 1.000 1.000 

Alfabetização e letramento e a psicopedagogia 
institucional 

Pós-graduação EAD  
 1.000 1.000 1.000 

Atendimento escolar especializado Pós-graduação EAD   1.000 1.000 1.000 

Compreensão de textos e tradução da língua 
espanhola 

Pós-graduação EAD  
 1.000 1.000 1.000 

Comunicação e informação Educacional Pós-graduação EAD   1.000 1.000 1.000 

Cultura e literatura Pós-graduação EAD   1.000 1.000 1.000 

Direitos humanos Pós-graduação EAD   1.000 1.000 1.000 

Docência no ensino superior Pós-graduação EAD   1.000 1.000 1.000 

Educação ambiental Pós-graduação EAD   1.000 1.000 1.000 

Educação de jovens e adultos – EJA Pós-graduação EAD   1.000 1.000 1.000 

Educação do campo Pós-graduação EAD   1.000 1.000 1.000 

Educação e sociedade Pós-graduação EAD   1.000 1.000 1.000 

Educação em tempo Integral Pós-graduação EAD   1.000 1.000 1.000 

Educação especial com ênfase em deficiência 
auditiva 

Pós-graduação EAD  
 1.000 1.000 1.000 



 

 

Educação especial com ênfase em deficiência 
intelectual 

Pós-graduação EAD  
 1.000 1.000 1.000 

Educação especial com ênfase em deficiência 
intelectual, física e psicomotora 

Pós-graduação EAD  
 1.000 1.000 1.000 

Educação especial com ênfase em deficiência 
visual e sistema braile 

Pós-graduação EAD  
 1.000 1.000 1.000 

Educação especial com ênfase em deficiência 
visual, auditiva e surdo- cegueira 

Pós-graduação EAD  
 1.000 1.000 1.000 

Educação especial com ênfase em transtornos 
globais e desenvolvimento (TGD) em altas 
Habilidades 

Pós-graduação EAD  
 1.000 1.000 1.000 

Educação especial e Inclusiva Pós-graduação EAD   1.000 1.000 1.000 

Educação especial e inclusiva com ênfase em 
surdez e libras 

Pós-graduação EAD  
 1.000 1.000 1.000 

Educação especial e inclusiva com ênfase em 
tecnologia assistiva e comunicação alternativa 

Pós-graduação EAD  
 1.000 1.000 1.000 

Educação especial e psicomotricidade Pós-graduação EAD   1.000 1.000 1.000 

Educação Física escolar Pós-graduação EAD   1.000 1.000 1.000 

Educação Física com ênfase na inclusão Pós-graduação EAD   1.000 1.000 1.000 

Educação inclusiva Pós-graduação EAD   1.000 1.000 1.000 

Educação infantil Pós-graduação EAD   1.000 1.000 1.000 



 

 

Educação profissional e tecnológica Pós-graduação EAD   1.000 1.000 1.000 

Educação, política e Sociedade Pós-graduação EAD   1.000 1.000 1.000 

Ensino lúdico Pós-graduação EAD   1.000 1.000 1.000 

Ensino religioso Pós-graduação EAD   1.000 1.000 1.000 

Gestão das políticas Sociais Pós-graduação EAD   1.000 1.000 1.000 

Gestão de projetos Sociais Pós-graduação EAD   1.000 1.000 1.000 

Gestão Escolar Pós-graduação EAD   1.000 1.000 1.000 

Gestão escolar – orientação e supervisão Pós-graduação EAD   1.000 1.000 1.000 

Gestão pública Pós-graduação EAD   1.000 1.000 1.000 

História e cultura afro-Brasileira Pós-graduação EAD   1.000 1.000 1.000 

Inspeção escolar Pós-graduação EAD   1.000 1.000 1.000 

Libras Pós-graduação EAD   1.000 1.000 1.000 

Língua Portuguesa Pós-graduação EAD   1.000 1.000 1.000 

Língua Portuguesa –redação e oratória Pós-graduação EAD   1.000 1.000 1.000 

Literatura Brasileira Pós-graduação EAD   1.000 1.000 1.000 

Literatura contemporânea Pós-graduação EAD   1.000 1.000 1.000 

Literatura em Língua Inglesa Pós-graduação EAD   1.000 1.000 1.000 



 

 

Literatura Portuguesa Pós-graduação EAD   1.000 1.000 1.000 

Lúdico e 

Psicomotricidade na Educação Infantil 
Pós-graduação EAD  

 1.000 1.000 1.000 

Metodologia do ensino da Física Pós-graduação EAD   1.000 1.000 1.000 

Metodologia do ensino da Matemática Pós-graduação EAD   1.000 1.000 1.000 

Metodologia do ensino da Matemática e da 
Física 

Pós-graduação EAD  
 1.000 1.000 1.000 

Metodologia do ensino de Arte Pós-graduação EAD   1.000 1.000 1.000 

Metodologia do ensino de Filosofia e 
Sociologia 

Pós-graduação EAD  
 1.000 1.000 1.000 

Metodologia de ensino da Arte Pós-graduação EAD   1.000 1.000 1.000 

Metodologia de ensino da Geografia Pós-graduação EAD   1.000 1.000 1.000 

Metodologia de ensino de História Pós-graduação EAD   1.000 1.000 1.000 

Metodologia de ensino de História e Geografia Pós-graduação EAD   1.000 1.000 1.000 

Metodologia de ensino da Língua Espanhola Pós-graduação EAD   1.000 1.000 1.000 

Metodologia de ensino de Língua Inglesa Pós-graduação EAD   1.000 1.000 1.000 

Neuropsicopedagogia Pós-graduação EAD   1.000 1.000 1.000 

Orientação educacional Pós-graduação EAD   1.000 1.000 1.000 



 

 

Orientação, supervisão e inspeção Escolar Pós-graduação EAD   1.000 1.000 1.000 

Pedagogia empresarial e educação corporativa Pós-graduação EAD   1.000 1.000 1.000 

Política e sociedade Pós-graduação EAD   1.000 1.000 1.000 

Psicomotricidade Pós-graduação EAD   1.000 1.000 1.000 

Psicopedagogia com ênfase em educação 
Especial 

Pós-graduação EAD  
 1.000 1.000 1.000 

Psicopedagogia Institucional Pós-graduação EAD   1.000 1.000 1.000 

Supervisão e orientação educacional Pós-graduação EAD   1.000 1.000 1.000 

Supervisão escolar Pós-graduação EAD   1.000 1.000 1.000 

Tecnologias e educação a distância Pós-graduação EAD   1.000 1.000 1.000 

Tutoria em educação a Distância Pós-graduação EAD   1.000 1.000 1.000 

 

CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO MBA 

 

CURSO NÍVEL MODALIDADE 2020 2021 2022 2023 2024 

MBA em Gestão de Estratégia Empresarial 
MBA EAD   1.000 1.000 1.000 

MBA em Gestão de Logística MBA EAD   1.000 1.000 1.000 



 

 

MBA em Gestão de Marketing MBA EAD   1.000 1.000 1.000 

MBA em Gestão de Pessoas MBA EAD   1.000 1.000 1.000 

MBA em Gestão Financeira MBA EAD   1.000 1.000 1.000 

MBA em Gestão Logística MBA EAD   1.000 1.000 1.000 

MBA em Empreendedorismo, Inovação e Gestão 

de Negócios 
MBA Presencial 25 25 25 25 25 
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3.26- DA FORMAÇÃO DA SEGUNDA LICENCIATURA 

Para estudantes já licenciados, que realizem estudos para uma Segunda 

Licenciatura, a formação deve ser organizada de modo que corresponda à 

seguinte carga horária:  

I - Grupo I: 560 (quinhentas e sessenta) horas para o conhecimento 

pedagógico dos conteúdos específicos da área do conhecimento ou componente 

curricular, se a segunda licenciatura corresponder à área diversa da formação 

original.  

II - Grupo II: 360 (trezentas e sessenta) horas, se a segunda licenciatura 

corresponder à mesma área da formação original. 

  III - Grupo III: 200 (duzentas) horas para a prática pedagógica na área ou 

no componente curricular, que devem ser adicionais àquelas dos Grupos I e II. 

Art. 20.  

O curso de Segunda Licenciatura será realizado pela Faculdade Paulista 

de Serviço Social quando oferecer os cursos de licenciatura reconhecidos e com 

avaliação satisfatória pelo MEC na habilitação pretendida, sendo dispensada a 

emissão de novos atos autorizativos. 

  Nos casos em que não haja oferta de primeira licenciatura do curso 

original, a segunda licenciatura pode ser ofertada desde que haja, na instituição 

de Educação Superior, um programa de pós-graduação stricto sensu na área de 

educação, porém, nesse caso, será necessária a emissão de novos atos 

autorizativos. 

 

3.26.1. CURSOS DE SEGUNDA LICENCIATURA 

 

CURSO MODALIDADE 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 

Letras 2ª Licenciatura   1.000 1.000 1.000 3.000 

História 2ª Licenciatura   1.000 1.000 1.000 3.000 

Geografia 2ª Licenciatura   1.000 1.000 1.000 3.000 



132 

 

 

Artes 2ª Licenciatura   1.000 1.000 1.000 3.000 

Pedagogia 2ª Licenciatura   1.000 1.000 1.000 3.000 

 

3.27- CURSOS DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA GRADUADOS 

No caso de graduados não licenciados, a habilitação para o magistério se 

dará no curso destinado à Formação Pedagógica, que deve ser realizado com 

carga horária básica de 760 (setecentas e sessenta) horas com a forma e a 

seguinte distribuição:  

I - Grupo I: 360 (trezentas e sessenta) horas para o desenvolvimento das 

competências profissionais integradas às três dimensões constantes da BNC-

Formação, instituída pela Resolução nº 2 de 20 de dezembro de 2019. 

II - Grupo II: 400 (quatrocentas) horas para a prática pedagógica na área 

ou no componente curricular. 

  O curso de formação pedagógica para graduados será ofertado pela 

Faculdade Paulista de Serviço Social quando tiver curso de licenciatura 

reconhecido e com avaliação satisfatória pelo MEC na habilitação pretendida, 

sendo dispensada a emissão de novos atos autorizativos. 

 

3.27.1. CURSOS DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA 

 

CURSO MODALIDADE 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 

Letras Formação 

Pedagógica 

  1.000 1.000 1.000 3.000 

História Formação 

Pedagógica 

  1.000 1.000 1.000 3.000 

Geografia Formação 

Pedagógica 

  1.000 1.000 1.000 3.000 

Artes Formação 

Pedagógica 

  1.000 1.000 1.000 3.000 
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Pedagogia Formação 

Pedagógica 

  1.000 1.000 1.000 3.000 

 

3.28- PREVISÃO DE OFERTA DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO 

SENSU NO PERÍODO DE 2020-2024 

A Faculdade Paulista de Serviço Social – FAPSS - tem por objetivo 

desenvolver um estudo de viabilidade de oferta de programa de pós-graduação 

“stricto sensu” futuramente. Isso se dará mediante tal estudo e o cumprimento 

de todos os trâmites legais (MEC e Capes), os quais irão convergir para 

promover a oferta do mestrado profissional também na modalidade de educação 

a distância pela própria Instituição ou em parceria com Instituições de renome 

na área, nacional ou internacional. 

 

3.29- SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

Para a Faculdade Paulista de Serviço Social - FAPSS, a avaliação do 

planejamento e a execução do trabalho docente, principalmente na educação a 

distância, será fundamental para o sucesso do trabalho. Isso porque essa 

modalidade se apresenta como a possibilidade de extrapolar a educação 

realizada no espaço da sala de aula (face a face), dando conta tanto das 

necessidades de formação inicial como de formação contínua. Essas 

necessidades de escolaridade extrapolam o formato da escola convencional, que 

surgir em época histórica distinta e hoje passa a ser repensada. 

Entendendo que a educação não pode mais ficar confinada ao ambiente 

de uma sala de aula, com o professor como única fonte de experiência educativa, 

é preciso enfrentar os desafios colocados pelo mundo do trabalho e que estão 

afetando, fortemente os profissionais de diversas áreas, exigindo atualização 

constante e acesso a novas fontes de conhecimento. Assim, de um lado estão 

os profissionais à procura de novos conhecimentos e, de outro, as instituições 

educativas buscando novas formas de distribuir esses conhecimentos. 

Em primeiro lugar, a Faculdade Paulista de Serviço Social - FAPSS - irá 

oferecer aos professores apoio em todas as suas atividades, com estrutura física 

e materiais adequados, possibilitando a realização de um trabalho didático-
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pedagógico de qualidade. 

Periodicamente, será oferecida atividade pedagógica de capacitação, 

além de palestras, cursos ministrados por profissionais das diferentes áreas do 

conhecimento e atualização nas inovações da educação presencial e a distância, 

tendo em vista que as funções básicas desses atores são a de conduzir, facilitar 

e estimular a aprendizagem. O docente exercerá o papel de condutor da 

aprendizagem quando planejar e acompanhar disciplinas/módulos e usar 

estratégias de ação de modo a levar seguramente aos alunos distantes os 

estágios superiores de conhecimento. Eles também exercerão o papel de 

facilitadores quando transformarem o conhecimento em algo apropriado para o 

nível de compreensão dos alunos e, por fim, serão estimuladores quando 

envolverem estudantes à distância nos assuntos pedagógicos. 

Portanto, para avaliar o planejamento e o desempenho acadêmico e 

profissional dos docentes, serão feitas avaliações trimestrais e estabelecidas 

estratégias para realizar melhorias com base, inclusive, no trabalho e nos 

resultados da avaliação institucional. 

O acompanhamento e a avaliação do trabalho docente em educação a 

distância terão por objetivo realizar a melhoria de desempenhos, tendo em vista 

a otimização de resultados. Nesse sentido, a Faculdade Paulista de Serviço 

Social - FAPSS, por intermédio de seus coordenadores, irá acompanhar e avaliar 

a atividade docente, por meio de registros acadêmicos, quanto ao cumprimento 

de programas e consecução dos objetivos propostos, em consonância com as 

propostas da avaliação institucional. 

Além disso, irá promover a discussão e o encaminhamento de 

problemáticas em relação à prática pedagógica, discutir e analisar em conjunto 

com os docentes e com a coordenação os indicadores da avaliação institucional 

para a definição de ações pedagógicas fará contato com os docentes sobre a 

necessidade de apoio pedagógico e irá assessorar as fases de planejamento, 

execução e avaliação de disciplinas e/ou módulos. A instituição ainda exigirá: 

• O plano de atividade, no qual o docente dimensionará sua carga horária 

no módulo, especificando a turma que irá atender e os cursos, bem 

como o horário disponível para atendimento on-line no sistema AVA; 
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• Reuniões sistemáticas sobre o projeto pedagógico do curso, para 

avaliação, planejamento e correções necessárias; 

• Acompanhamento por parte da direção acadêmica da educação a 

distância, dos registros acadêmicos quanto ao programa e os 

resultados obtidos pelos alunos nas avaliações presenciais e nos 

momentos de participação em chats, fóruns e outras atividades 

realizadas por meio do Portal AVA. 

Dessa maneira, a avaliação institucional contemplará a avaliação 

periódica do docente e os resultados serão divulgados entre ele e os órgãos 

administrativos da instituição, a fim de superar todos os pontos críticos. 

De modo assistemático, mas permanente, a atividade docente será ainda 

acompanhada pela direção acadêmica e pelo coordenador de curso, que irão 

proporcionar apoio didático-pedagógico aos docentes sob a forma de 

assessoramento (em que se incluem consultoria, divulgação de material 

informativo, indicação e encaminhamento a fontes de consulta, contatos 

pessoais, contatos on-line e outros). 

Outra fonte importante de acompanhamento do trabalho docente será o 

Suporte ao Aluno. Nesse caso, as demandas frequentes em relação a um 

professor irão levar a ação imediata do coordenador, que convocará o docente 

para uma reunião. Se necessário, os alunos serão ouvidos para avaliar a conduta 

do professor. 

Os docentes também serão ouvidos, regularmente, a respeito das 

dificuldades e facilidades encontradas no processo de ensino, por meio de 

questionários. Se eventualmente algum docente apresentar alguma dificuldade, 

receberá orientações do coordenador do curso. 

 

3.30- PARÂMETROS PARA A SELEÇÃO DE CONTEÚDOS E ELABORAÇÃO 

DE CURRÍCULOS 

A seleção de conteúdo é o resultado de um universo maior de 

conhecimentos e saberes conforme o objetivo educacional. Para a Faculdade 

Paulista Serviço Social - FAPSS - a fim de formar um ser humano crítico e 
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participativo na sociedade, é necessário selecionar conhecimentos diferentes 

daqueles que são tradicionalmente escolhidos e que não priorizam a criticidade. 

Entretanto, a seleção é uma questão de poder. Ao selecionar determinados 

conteúdos para fazer parte do currículo, sempre estará se privilegiando alguns 

conteúdos em detrimento de outros. 

 Assim, a definição dos conteúdos para elaboração dos currículos a serem 

desenvolvidos nos diferentes cursos da Faculdade Paulista de Serviço Social - 

FAPSS - levará em conta a análise da realidade – com foco nos aspectos da 

inserção regional da instituição. O processo educacional estará centrado nos 

conteúdos relevantes para a formação do cidadão, respeitadas as 

especificidades das diferentes disciplinas. O estudante será avaliado quanto ao 

desenvolvimento de competências e habilidades, por meio da aprendizagem.  

Além disso, o desenvolvimento metodológico dos conteúdos contará com 

estratégias que mobilizem e desenvolvam várias competências cognitivas 

básicas, como observação, compreensão, argumentação, organização, análise, 

síntese, comunicação de ideias, planejamento, memorização, etc. 

Ao selecionar os conteúdos, os professores irão trabalhar conforme suas 

visões de mundo, suas ideias, suas práticas, suas representações sociais. 

Entretanto, nas suas disciplinas os docentes da Faculdade Paulista de Serviço 

Social - FAPSS - irão: 

• Tomar como referência a prática profissional, analisar criticamente as 

formas de seleção e organização dos objetivos e do conteúdo, assim 

como o seu significado no processo de ensino, identificando qual a 

concepção de homem, mundo e educação que estão orientando essa 

prática. 

• Discutir a importância da determinação dos objetivos como elementos 

que orientam o processo, envolvendo a seleção de conteúdo, 

procedimentos, avaliação e definindo o tipo de relação pedagógica a 

ser estabelecida. 

• Considerar que o conteúdo só adquire significado quando se constitui 

em um instrumental teórico-prático para a compreensão da realidade do 

aluno, tendo em vista a sua transformação. 
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• Assegurar a qualidade do ensino na instituição e garantir o atendimento 

às diretrizes pedagógicas estabelecidas por meio das seguintes 

atividades: a revisão contínua dos currículos; a atualização permanente 

de programas, ementas, bibliografias e planos de ensino; a 

dinamização das atividades práticas de formação profissional; a 

orientação acadêmica; a ampliação dos recursos de apoio ao ensino; o 

aperfeiçoamento docente; a qualificação docente; a criação de novos 

cursos; a elaboração e revisão dos projetos pedagógicos dos cursos e 

a autoavaliação constante visando ao aperfeiçoamento do trabalho 

desenvolvido. 

A Faculdade Paulista de Serviço Social - FAPSS - observará as seguintes 

diretrizes na elaboração e revisão dos currículos: 

• Coerência do currículo com os objetivos do curso; 

• Coerência do currículo com o perfil do egresso; 

• Coerência do currículo diante das Diretrizes Curriculares Nacionais; 

• Adequação da metodologia de ensino à fundamentação teórico-

metodológica do curso; 

• Inter-relação e integração entre as disciplinas; 

• Dimensionamento da carga horária das disciplinas; 

• Adequação e atualização das ementas e dos programas das 
disciplinas; 

• Adequação, atualização e relevância da bibliografia. 

 

3.31- INCORPORAÇÃO DE AVANÇOS TECNOLÓGICOS 

A Faculdade Paulista de Serviço Social - FAPSS - irá incorporar de 

maneira crescente os avanços tecnológicos ao ensino de graduação. Para tanto, 

promoverá a aquisição e atualização de seu parque tecnológico. Incentivará, 

também, a participação de seus docentes e discentes em congressos e 

seminários que abordem temas relacionados à incorporação de novas 

tecnologias ao processo de ensino- aprendizagem, para que promovam no 

âmbito da instituição as inovações desejadas. 

A incorporação dos avanços tecnológicos na oferta educacional 

representará uma oportunidade para os alunos da Faculdade Paulista de Serviço 
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Social - FAPSS - vivenciar as principais evoluções da sociedade relacionadas à 

tecnologia da informação, ao desenvolvimento do mundo digital, aos novos 

paradigmas de eficiência ao nível de produtividade das empresas, às novas 

tecnologias industriais, às novas mudanças nas relações de trabalho, entre 

outras. 

Essas novas realidades irão passar a ser incorporadas na formação de 

profissionais especializados nas suas respectivas áreas de conhecimento. A 

Faculdade Paulista de Serviço Social - FAPSS - dentro dessa realidade evolutiva 

terá o constante desafio de incorporar e democratizar para sua comunidade os 

novos usos tecnológicos e as oportunidades que se apresentarão na sociedade 

contemporânea. 

Na forma de pensar a educação e de praticá-la, a faculdade buscará agir 

em consonância com as rápidas e complexas transformações do mundo atual. 

Essas mudanças serão presenciadas no dia a dia do processo de ensino- 

aprendizagem, especialmente no uso de novas tecnologias de informação, de 

transmissão de conhecimento e de comunicação. Para tanto, a faculdade 

incorporará no seu fazer educacional ferramentas de tecnologia de informação 

em todas as suas salas de aula, bibliotecas, salas e gabinetes de professores e 

em todos os espaços de convívio acadêmico. 

• Biblioteca digital: repositório de conteúdo de aprendizagem no qual 

estarão incluídos textos, tutoriais, apostilas, manuais, videoaulas e 

mídias interativas digitais (MIDI). Esse recurso será oferecido aos 

alunos de graduação e de pós-graduação. 

• Biblioteca virtual: a Biblioteca Virtual Universitária será uma ferramenta 

de pesquisa em convênio com a Editora Pearson, que reúne em seu 

acervo eletrônico obras de 31 editoras. Será disponibilizado para leitura 

on-line mais de 6.300 títulos, de 5.135 autores e 720 áreas, a fim de 

ampliar o conhecimento, enriquecer e agilizar o estudo e a pesquisa. O 

acesso aos livros estará disponível 07 dias por semana, 24 h por dia. 

 

3.32- MATERIAIS PEDAGÓGICOS E RECURSOS TECNOLÓGICOS 

A metodologia que será utilizada pela Faculdade Paulista de Serviço 
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Social - FAPSS - para os cursos da modalidade de educação a distância (EaD) 

colocará o aluno como sujeito ativo no processo de aquisição do conhecimento 

e de construção de suas habilidades e competências. O professor, por sua vez, 

será o agente incentivador de todo esse processo. 

Segundo Morán (2015)29, o que a tecnologia traz hoje é integração de todos os 

espaços e tempos. O ensinar e aprender acontece numa interligação simbiótica, 

profunda, constante entre o que chamamos mundo físico e mundo digital. Não 

são dois mundos ou espaços, mas um espaço estendido, uma sala de aula 

ampliada, que se mescla e hibridiza constantemente. 

Por meio de uma metodologia ativa, pautada nos princípios pedagógicos 

integradores, o processo de ensino e aprendizagem terá por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, buscando uma preparação holística para o 

exercício de uma profissão de nível superior e, complementarmente, de sua 

cidadania. 

Em consonância com o marco regulatório para a oferta de cursos EaD, 

em todos os que serão oferecidos pela Faculdade Paulista de Serviço Social - 

FAPSS - estarão previstos momentos presenciais obrigatórios para atividades 

de tutoria, avaliações, estágios, práticas profissionais e de laboratório e defesa 

de trabalhos. Outras atividades poderão ser realizadas totalmente à distância, por 

meio da internet ou por telefone, de acordo com o projeto pedagógico de cada 

curso. 

Há indicadores que nos permitem argumentar a favor do 
currículo por projetos como uma matriz de mudança em 
potencial para aqueles segmentos da educação que entendem 
ser necessário recuperar a totalidade do conhecimento e romper 
com o conservadorismo das práticas pedagógicas repetitivas e 
acríticas. (KELLER-FRANCO & MASSETTO, 2012, p.12)30. 

 

Comprometida com o ensino a distância de qualidade, a Faculdade 

 
29 MORÁN, José. Mudando a educação com metodologias ativas. In: SOUZA, Carlos Alberto de; 

MORALES, Ofelia Elisa Torres (orgs.). Coleção Mídias Contemporâneas. Convergências Midiáticas, 

Educação e Cidadania: aproximações jovens. Vol. II. PG: Foca Foto-PROEX/UEPG, 2015. Disponível em: 

<http://www2.eca.usp.br/moran/wp-content/uploads/2013/12/mudando_moran>. Acesso em: 22 mar. 

2018. 
30 KELLER-FRANCO, E.; MASSETO, M. T. Currículo por projetos no ensino superior: 

desdobramentos para a inovação e qualidade na docência. Revista Triângulo, v. 5, n. 2, 2012, 

p. 3-21. 

http://www2.eca.usp.br/moran/wp-content/uploads/2013/12/mudando_moran
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Paulista de Serviço Social - FAPSS - oferecerá uma metodologia contemporânea 

composta de material didático impresso, DVDs e um ambiente virtual de 

aprendizagem (AVA). 

A Faculdade Paulista de Serviço Social - FAPSS - busca incentivar os 

docentes ao desenvolvimento do material didático diversificado, sua metodologia 

na Educação a Distância com Livros e Videoaulas, mas fundamentalmente, para 

a possibilidade de utilização de materiais e recursos visuais e de áudio, 

interativos, estimulantes e compreensíveis (vídeos, simulações, ilustrações 

animadas, fotos, mapas, gráficos, entrevistas, entre outros) como importante 

meio de motivação e retenção de alunos.  

Com o objetivo de, por meio do conceito de Inteligência Educacional, 

desenvolver sistemas de ensino, compostos por Livros e DVDs, qualificados e 

adaptados à realidade brasileira. 

Tendo como premissa a excelência, e como conceito de suas ações a 

inteligência aplicada aos desafios apresentados pelo setor de educação, 

contribuindo para a transmissão de conhecimentos e formação de profissionais 

competentes. 

A produção do Material Didático está pautada na preparação e formatação 

de livros, vídeos e plataformas computacionais, sempre de forma integrada e 

complementar. 

 

3.33- PLANEJAMENTO DIDÁTICO-INSTRUCIONAL E POLÍTICA DE ENSINO 

DE GRADUAÇÃO E DE PÓS GRADUAÇÃO 

Os livros serão a principal ferramenta de aprendizagem. De leitura 

obrigatória, seu conteúdo será contemplado nas atividades e nas avaliações 

previstas no decorrer do curso. As obras terão ainda conteúdos autoexplicativos 

desenvolvidos por professores especializados da área com foco nos alunos de 

educação a distância. 

Cada disciplina terá um livro próprio, com uma apresentação inicial do 

conteúdo que será abordado de maneira sistemática e de acordo com princípios 

didático-pedagógicos. Ao término de cada capítulo do livro, serão propostas 

algumas atividades reflexivas que possibilitarão ao aluno retomar e fixar os 
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conteúdos estudados. 

Sendo assim, o material didático impresso buscará apresentar uma 

proposta pedagógica que pretende propor a criação de desafios cognitivos para 

os alunos. Terá como fundamento o pensamento crítico e reflexivo, em que o 

aluno será agente de seu próprio conhecimento, ou seja, construirá significados 

e definirá sentidos de acordo com a representação que tem da realidade, a partir 

de suas experiências e vivências em diferentes contextos. 

Já os DVDs terão um papel complementar aos livros no processo de 

ensino e aprendizagem, auxiliando na fixação do conteúdo. Serão compostos de 

videoaulas gravadas por professores especializados da área que utilizarão uma 

linguagem provocativa e desafiadora, com a utilização de recursos audiovisuais 

interativos e estimulantes, tendo por objetivo fazer com que os alunos 

desenvolvam uma análise sobre o seu próprio aprendizado. 

O primeiro vídeo de cada disciplina consistirá em uma breve explanação 

dos temas tratados no livro, bem como na descrição das habilidades e 

competências que o educando terá no fim do estudo. 

As videoaulas seguirão o roteiro proposto pelo livro e contemplarão todo 

o conteúdo da disciplina, permitindo ao aluno um aprendizado flexível e eficaz. 

Todas as videoaulas serão divididas em vídeos de curta duração, nos quais o 

professor explicará ponto a ponto os temas abordados no livro. 

Outro ponto crucial dentro das políticas de ensino da graduação e pós-

graduação refere-se à qualidade da atenção e condução docente, que com os 

componentes de valorização e incentivos acadêmicos, poderão atuar de forma 

mais contundente em seu papel de articulador do conhecimento para a 

modalidade EaD. 

Somados aos materiais físicos, que serão enviados ao aluno sempre no 

início de cada unidade curricular, os livros em formato PDF e as videoaulas em 

formato MP4 também estarão disponíveis em tempo integral por meio da internet 

no ambiente virtual de aprendizagem (AVA). 

Sendo assim, o principal suporte tecnológico utilizado pela metodologia 

de ensino proposta para os cursos à distância ofertados pela Faculdade Paulista 

de Serviço Social - FAPSS - será o AVA, que consiste em um software 
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desenvolvido para propiciar processos de ensino e de aprendizagem e que 

poderá ser acessado via internet no computador, smartphone ou tablete. 

Uma vez conectado ao AVA, o aluno poderá fazer o download do livro em 

formato PDF e realizar a leitura offline do conteúdo, de modo a flexibilizar a sua 

rotina de estudos. Não haverá limites de download para cada arquivo, 

possibilitando que o aluno tenha o conteúdo da disciplina sempre ao seu alcance. 

Durante o processo de estudo, o aluno poderá pausar, avançar ou rever 

as videoaulas, retomando o assunto no ponto em que desejar. Também haverá 

um campo para anotações sobre o conteúdo exposto no vídeo, que servirá para 

o aluno fazer resumos, esquemas e anotar dúvidas, contribuindo para o reforço 

do aprendizado. 

Além de o AVA entregar para o aluno o material em formato digital, ele 

também terá ferramentas que potencializarão os processos de interação, de 

colaboração e de cooperação. Isso porque as avaliações presenciais poderão 

ser agendadas com o polo de educação a distância no próprio AVA do aluno. O 

envio dos trabalhos, relatórios de atividades práticas, trabalhos de conclusão de 

curso (TCC) e comprovantes de atividades complementares, quando previstos 

nos projetos pedagógicos dos cursos, também serão encaminhados aos 

professores pelo AVA. 

Os alunos realizarão ainda avaliações de modo on-line pelo AVA, as quais 

contemplarão os assuntos estudados nos livros. No fim de cada avaliação, será 

possível consultar o gabarito, contendo a indicação dos erros e acertos. Junto 

ao gabarito de cada questão haverá um vídeo explicativo gravado pelo professor 

com a justificativa da resposta correta, de modo a auxiliar a compreensão do 

conteúdo. 

A interação será um dos focos da Faculdade Paulista de Serviço Social - 

FAPSS - por isso muitas atividades será mediada pedagogicamente à distância. 

Será priorizado o uso de ferramentas interativas, síncronas e assíncronas, 

apoiadas por manuais com orientações específicas que aproximarão alunos e 

professores na busca pelo conhecimento. 

Morán (2015) afirma, 

Desafios e atividades podem ser dosados, planejados e 



143 

 

 

acompanhados e avaliados com apoio de tecnologias. Os 
desafios bem planejados contribuem para mobilizar as 
competências desejadas, intelectuais, emocionais, pessoais e 
comunicacionais. Exigem pesquisar, avaliar situações, pontos 
de vista diferentes, fazer escolhas, assumir alguns riscos, 
aprender pela descoberta, caminhar do simples para o 
complexo. Nas etapas de formação, os alunos precisam de 
acompanhamento de profissionais mais experientes para ajudá-
los a tornar conscientes alguns processos, a estabelecer 
conexões não percebidas, a superar etapas mais rapidamente, 
a confrontá-los com novas possibilidades. 

Quanto mais aprendamos próximos da vida, melhor. As 
metodologias ativas são pontos de partida para avançar para 
processos mais avançados de reflexão, de integração cognitiva, 
de generalização, de reelaboração de novas práticas. 

Teóricos como Dewey (1959)31, Freire (2009)32, Rogers (1973)33, 
Novack (1999)34, entre outros, enfatizam, há muito tempo, a 
importância de superar a educação bancária, tradicional e focar 
a aprendizagem no aluno, envolvendo-o, motivando-o e 
dialogando com ele. 

 

Entre as ferramentas síncronas que serão utilizadas podemos citar o 

atendimento telefônico e o chat, que permitirão uma comunicação em tempo real, 

instantaneamente, em horários estipulados previamente. 

Como ferramentas assíncronas de interação haverá o fórum, o protocolo 

para tirar dúvidas e o módulo de TCC. Em todas elas o aluno poderá fazer seus 

questionamentos e apontamentos em qualquer hora do dia e o professor poderá 

responder dentro do período destinado para essa atividade, flexibilizando a 

gestão do tempo dos agentes envolvidos. 

No fórum, o professor poderá ainda fomentar a discussão, a análise crítica 

e a formação de opinião, lançando embates que farão os alunos produzirem 

conteúdo sob sua orientação. O protocolo servirá para tirar dúvidas e o módulo 

de TCC possibilitará a comunicação particular entre o aluno e o professor para o 

esclarecimento de dúvidas sobre os conteúdos estudados e para obtenção de 

orientações na elaboração de trabalhos de conclusão de curso. 

Assim, a Faculdade Paulista de Serviço Social - FAPSS, no uso de 

 
31 DEWEY, J. Vida e educação. São Paulo: Nacional. 1959. 
32 FREIRE, P. Pedagogia da autonomia. 36. ed, São Paulo: Paz e Terra, 2009. 
33 ROGERS, C. Liberdade para aprender. Belo Horizonte: Interlivros, 1973. 
34 NOVAK, J. D.; GOWIN, D. B. Aprender a aprender. 2. ed. Lisboa: Plátano Edições Técnicas. 
1999. 
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materiais físicos e digitais de maneira integrada e complementar, proporcionará 

uma aprendizagem significativa e contextualizada, contribuindo para a 

construção do conhecimento e para a formação de profissionais competentes 

dentro de sua localidade (Bairro Barra Funda e Estado de São Paulo), para o 

Brasil e a sociedade como um todo. 

 

3.34- CORPO DISCENTE 

Entende-se por Corpo discente o conjunto de alunos da Faculdade 

Paulista de Serviço Social - FAPSS, que constitui a motivação institucional, o fim 

primeiro e último da instituição, cujas ações estão voltadas para o 

desenvolvimento profissional e humano de cada discente desse coletivo. 

O principal contato e agente acadêmico do discente são os professores e, 

fundamentalmente, na instância acadêmica institucional é o coordenador de 

curso e respectivo colegiado. Nos polos são os tutores os responsáveis pela 

orientação para a matrícula, sob o ponto de vista pedagógico, em fazer o 

acompanhamento de atividades complementares, estágios obrigatórios e não 

obrigatórios. São eles que ajudam o estudante a enfrentar os problemas junto às 

disciplinas, enfim, eles tratam das questões que estão presentes no dia a dia da 

vida escolar. 

Com vistas a garantir uma formação de qualidade ao corpo discente da 

Faculdade, esta procurará privilegiar a contratação de docentes com titulação de 

mestre ou doutor. Visará incentivar a produção docente por meio da pesquisa, 

como também incentivará a formação científica do discente com o apoio e 

incentivo de projetos de iniciação científica, a realização de eventos científicos, 

sociais, culturais e esportivos de modo a agregar valor na formação técnico- 

profissional e humana. Para os tutores presenciais que são os que mais terão 

contatos com o corpo docente e discente será exigida uma formação específica 

na área de atuação, além de perfil para lidar com pessoas. 

O apoio acadêmico dessa natureza pela instituição expressa sua 

preocupação com o sonho do estudante do ensino superior à distância em 

construir sua carreira profissional e, em última instância, melhorar sua qualidade 

de vida, mediante o trabalho e aumento de renda, como também a superação 

das dificuldades inerentes à sua formação. 
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3.35- FORMAS DE INGRESSO 

O ingresso de alunos que tenham concluído o ensino médio ou 

equivalente, nos cursos de graduação oferecidos pela FAPSS, se dará por meio 

de processo seletivo, realizado pela própria Faculdade, após a publicação de 

edital e realização das provas, bem como de análise curricular que acontecerá 

nos polos de apoio presencial. 

No Processo Seletivo poderão ser utilizados os resultados do Exame 

Nacional do Ensino Médio – ENEM – e as normas de utilização serão explicitadas 

no edital de abertura do processo seletivo, que será de competência do Diretor 

Acadêmico e de Ensino a Distância da Faculdade. 

 

3.36- AÇÕES DE APOIO PSICOPEDAGÓGICO E FINANCEIRO 

A FAPSS implantará o Centro de Apoio ao Estudante (CAE), que deverá 

elaborar uma política definida para assegurar aos alunos da Faculdade 

adequadas condições de estudo e trabalho intelectual por meio de ações que 

atendam às necessidades acadêmicas, culturais, sociais e econômicas, 

contribuindo para a sua formação. Caberá aos gestores dos polos de apoio 

presencial executar a política estabelecida pela instituição. 

A criação do CAE tem como propósito: 

a) Institucionalizar o apoio psicopedagógico para combate ao insucesso 

escolar e às dificuldades de aprendizagem. 

b) Acolher e acompanhar os alunos ingressantes, por meio dos tutores de 

cada polo de apoio presencial, com ações de apoio no processo de 

matrícula e inscrição. 

c) Organizar e apoiar eventos acadêmicos em diversas áreas; 

d) Desenvolver ações complementares de divulgação; 

e) Viabilizar programas de apoio aos estudantes carentes capazes de 

fomentar benefícios, tais como bolsa trabalho e outros; 

f) Disponibilizar a estruturação de apoio na orientação profissional 

prestando informações sobre cursos, estágios, profissão, mercado de 

trabalho e orientação às questões relacionadas à área profissional. 
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a) Ações de apoio na orientação acadêmica 

Tem por objetivo precípuo possibilitar ao aluno o conhecimento da 

instituição, suas finalidades, serviços, setores e órgãos, de modo a viabilizar a 

inserção do aluno no ambiente acadêmico, por meio do trabalho dos gestores e 

tutores do polo, para maior aproximação entre o estudante e a Faculdade. 

 

b) Programa de Concessão de Benefícios 

Visa ao atendimento de alunos que apresentem situações 

socioeconômicas incompatíveis com as condições de custos das instituições de 

ensino superior privadas. 

As concessões de benefícios dar-se-ão por meio das seguintes 

modalidades: bolsas de estudo, bolsa de trabalho, bolsa convênio, Fies, Prouni, 

entre outras. 

Os critérios de concessão serão divulgados por edital, cujos requisitos 

deverão estar previstos em seus respectivos projetos de concessão e 

comunicados aos gestores do polo de apoio presencial. 

Haverá, ainda, as seguintes modalidades de apoio financeiro ao estudante: 

• Bolsa Monitoria - Esse tipo de bolsa possibilita ao estudante de 

graduação auxiliar os docentes e tutores dos polos nas atividades de 

caráter técnico-didáticas no âmbito de determinada disciplina, 

basicamente, nas aulas práticas. 

• Bolsa de Iniciação Científica - Viabilizará a prática da pesquisa como 

princípio educativo, envolvendo professores, tutores e alunos em 

atividades específicas de geração e ampliação de conhecimento. 

• Programa Universidade para Todos (Prouni) - A Faculdade 

participará do Prouni, programa de concessão de bolsas de estudo 

integrais e parciais destinados a estudantes de baixa renda familiar que 

realizaram o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). 

• Financiamento Estudantil (FIES) - A Faculdade também participará 

do Fies, programa de financiamento destinado ao estudante que 
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precisa de apoio adicional para arcar com os custos da formação 

superior. 

 

c) Estímulo à permanência 

A Faculdade Paulista de Serviço Social - FAPSS - pretende criar outros 

mecanismos que garantam a permanência dos que nela ingressam, reduzindo 

os efeitos das desigualdades apresentadas por um conjunto de estudantes 

provenientes de segmentos sociais diferenciados e que apresentem dificuldades 

de prosseguirem na vida acadêmica com sucesso. 

O CAE também desenvolverá as ações citadas a seguir com o objetivo de 

estimular a permanência do aluno na Faculdade/Polos. 

 

d) Apoio psicopedagógico 

Visa ao atendimento do aluno que apresentar dificuldades em momentos 

diversos do seu aprendizado. Nesse contexto, serão incluídas ações que vão 

desde nivelamento, no momento do ingresso no curso, até atendimento 

específico durante todo o desenvolvimento desse curso, a ser realizado pelos 

tutores e gestores dos polos de apoio presencial. 

Na operacionalização das ações poderão ser incluídas atividades extraclasse, 

que serão definidas pela análise da natureza de cada disciplina, e cada situação. 

 

e) Apoio e incentivo à produção científica 

Essa ação terá como finalidade incentivar o aluno no processo de 

construção do conhecimento, orientando-o a como participar de projetos de 

iniciação científica e fazer uso da biblioteca e de outros meios de acesso a fontes 

de pesquisa para trabalhos acadêmicos em geral, particularmente para a 

elaboração do TCC. 

 

f) Apoio a atividades culturais, artísticas e esportivas  

 Visa à promoção conjunta com o segmento estudantil de atividades 

culturais, artísticas e esportivas, assim como apoiar as iniciativas discentes 
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nessa área. 

 

3.37- PROGRAMA DE NIVELAMENTO 

O curso de nivelamento é uma ação de apoio aos discentes, mantida pela 

FAPSS, que propicia ao aluno aprimorar os conhecimentos gerais nas áreas 

básicas do ensino médio, para proporcionar o melhor aproveitamento e 

assimilação das novas informações que serão recebidas durante a graduação. 

O propósito principal do nivelamento é oportunizar aos participantes uma 

revisão de conteúdos, proporcionando, por meio de explicações e de atividades, 

a apropriação de conhecimentos esquecidos ou não aprendidos. 

O que se percebe é que a formação oferecida nos ensinos fundamental e 

médio deixa a desejar, sendo comuns as queixas dos docentes do ensino 

superior quanto às falhas de formação e ao baixo nível apresentado pelos 

alunos, sobretudo no início da vida acadêmica. Grande parte deles são alunos 

que não conseguem organizar bem as ideias por escrito, cometem muitos erros 

gramaticais e ortográficos e apresentam, ainda, falhas básicas no raciocínio 

matemático, dentre outros. 

A FAPSS procurará lidar com essa realidade e, para tanto, instituirá, para 

seus alunos, o curso de nivelamento, que pode ser definido como um 

procedimento de apoio ao estudo e uma atividade pedagógica de fundamental 

importância para a sua formação como aluno universitário. 

Espera-se que o nivelamento contribua para a superação das lacunas 

herdadas do ensino nos níveis anteriores e ajude aos acadêmicos a realizar um 

curso superior de qualidade. 

As disciplinas a serem ministradas dependerão do curso escolhido pelo 

aluno e terão o acompanhamento pelos tutores on-line, por meio da plataforma 

da instituição. 

 

a) Objetivo geral do curso de nivelamento 

O objetivo geral do curso de nivelamento é proporcionar a oportunidade 

aos alunos de participar de revisões de conteúdos das disciplinas fundamentais 

do ensino médio. 
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b) Objetivos específicos do curso de nivelamento 

Os objetivos específicos são: 

• Estimular os alunos a reconhecer a importância de revisar os 

conteúdos estudados no ensino médio de forma a adquirir mais 

condições para ter um maior aproveitamento das disciplinas do ensino 

superior; 

• Possibilitar que os alunos percebam que a revisão de conteúdos os 

levará a uma série de posturas lógicas que constituem a via mais 

adequada para auxiliar na sua formação; 

• Revisar conteúdos considerados imprescindíveis para o entendimento 

e acompanhamento das disciplinas do curso. 

Os tutores do programa de nivelamento têm como funções: 

• A condução e acompanhamento das aulas e respectivas atividades; 

• A elaboração e aplicação de testes de aprendizado; 

• O esclarecimento de dúvidas sobre o conteúdo dos cursos; 

• A verificação de desempenho dos alunos e elaboração de relatórios 

de desenvolvimento das turmas. 

O programa será ofertado com caráter opcional. O aluno não tem 

obrigatoriedade em realizar os testes, nem frequentar as aulas do programa. O 

programa será oferecido totalmente on-line. 

Os cursos serão ofertados gratuitamente aos alunos ingressantes nas 

áreas de Matemática e Língua Portuguesa. 

 

3.38- OUVIDORIA 

 A Ouvidoria da Faculdade Paulista de Serviço Social - FAPSS - será um 

canal de comunicação entre alunos, professores, gestor e tutores de polos, 

colaboradores e toda a comunidade acadêmica. Com o intuito de atender às 

necessidades coletivas e individuais, a ouvidoria se responsabilizará por receber 

sugestões, elogios, opiniões e críticas sobre todos os aspectos do 

funcionamento da instituição e repassá-las ao Diretor Geral, que dará 

encaminhamentos aos respectivos setores que deverão dar retorno à demanda 
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apresentada. 

A Ouvidoria da FAPSS será um órgão de mediação entre as pessoas e 

as áreas competentes, bem como para a melhoria dos serviços prestados e da 

vivência acadêmica de uma forma geral. Por isso, a comunidade acadêmica 

poderá expor à ouvidoria suas ideias, queixas e opiniões que serão acolhidas e 

pautadas sempre nos princípios da impessoalidade e moralidade. 

A comunicação com a Ouvidoria será por meio de um link na plataforma 

da instituição, pelo telefone (0800), por e-mail e quando presencialmente por 

meio das caixas de sugestões. 

 

a) Objetivo geral 

O objetivo geral da Faculdade Paulista de Serviço Social - FAPSS - será 

apoiar a criação e a atuação da Ouvidoria como um setor que atue com 

independência, imparcialidade e discrição para encaminhamento e soluções das 

demandas apresentadas por meio das opiniões, sugestões, reclamações e 

problemas da comunidade acadêmica da instituição. 

 

b) Como funciona a Ouvidoria 

A Ouvidoria receberá as informações concernentes a reclamações, 

elogios e sugestões, por meio de caixa de sugestões, ou via eletrônica, via 0800, 

e-mails e as encaminhará aos órgãos responsáveis, cobrando soluções e 

respondendo ao aluno dentro de um prazo previamente estabelecido. 

A Ouvidoria da FAPSS terá o compromisso de manter o sigilo das 

informações prestadas pelos alunos e das informações institucionais fornecidas 

pela Faculdade, preservando a integridade de todas as partes envolvidas. 

 

c) Função do Ouvidor 

Serão atribuições do Ouvidor: 

• Receber, investigar e analisar as informações, reclamações, críticas e 

sugestões dos diversos setores da Faculdade e dos polos, 

acompanhando o processo até a solução final; 

• Agir com transparência, imparcialidade, integridade e justiça; 
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• Encaminhar o assunto à área competente; 

• Proteger os direitos dos demandantes e resguardar a Faculdade de 

críticas infundadas; 

• Garantir o direito de encaminhamento da demanda, mantendo o 

usuário informado. 

 

ORGANIZAÇÃO ESTUDANTIL 

O corpo discente será constituído dos alunos: 

I - regulares, matriculados em curso e programas oferecidos pela     

Faculdade em cada um dos polos determinados pela instituição; 

II – especiais, inscritos em disciplinas isoladas. 

O corpo discente terá representação em todos os órgãos colegiados da 

Faculdade e sua organização em órgãos de classe, como diretórios acadêmicos, 

conselhos de classe e outros. Tais órgãos serão inteiramente livres e a 

comunicação será feita por reuniões de forma on-line, utilizando-se os meios que 

a instituição terá para comunicação remota. 

 

3.39- ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ACADÊMICA DA FACULDADE 
PAULISTA DE SERVIÇO SOCIAL - FAPSS 

Em conformidade com o Regimento Interno da Faculdade, aprovado pela 

mantenedora e mantida, a estrutura organizacional da FAPSS compreenderá 

órgãos da administração superior e órgãos de apoio acadêmico e administrativo. 

 

3.39.1- GESTÃO INSTITUCIONAL 

A Faculdade Paulista de Serviço Social - FAPSS – é mantida pela BWS 

Núcleo de Ensino Superior em Ciências Humanas e da Saúde. 

A mantenedora será responsável perante as autoridades públicas e o 

público em geral pela mantida e deverá tomar as medidas necessárias ao seu 

bom funcionamento, respeitando os limites da lei, do Regimento Geral da 

Instituição e a autonomia acadêmica e administrativa da Faculdade. 

As relações da Faculdade com a entidade mantenedora serão regidas 

pelos documentos normativos da mantenedora, pelo Regimento Geral e pela 
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legislação em vigor. 

A mantenedora deverá fornecer as condições econômicas, financeiras e 

materiais necessários ao funcionamento da Faculdade, assumindo plenamente 

o compromisso com a elevação dos níveis de qualidade do ensino e a ampliação 

das relações com a comunidade, por meio de ações de parcerias, convênios, 

experiências e outras indispensáveis à consolidação dos objetivos propostos. 

Será assegurada à FAPSS autonomia didático-pedagógica, 

administrativa e disciplinar em consonância com a legislação do ensino vigente. 

 

3.39.2- ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

A Faculdade Paulista de Serviço Social - FAPSS - será composta pelos 

seguintes órgãos de administração superior: 

• Conselho Superior (CONSUP); 

• Diretoria Geral; 

• Diretoria Administrativa  

• Diretoria de Ensino a Distância; 

• Diretoria de Gestão de Polos. 

 

Serão órgãos de apoio acadêmico e administrativo: 

• Núcleo Docente Estruturante (NDE); 

• Comissão Própria de Avaliação (CPA); 

• Secretaria Geral; 

• Atendimento ao Aluno; 

• Biblioteca; 

• Ouvidoria; 

• Polos de apoio presencial 



 

 

3.39.3- ORGANOGRAMA DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA FACULDADE PAULISTA DE SERVIÇO SOCIAL - 
FAPSS - 
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O Conselho Superior (CONSUP) será o órgão máximo da instituição. A 

ele estarão subordinados a Diretoria Geral e a Diretoria Administrativa, além da 

Comissão Própria de Avaliação (CPA). À Diretoria Geral responderão as 

Diretorias de Ensino a Distância e a de Polo, além da Ouvidoria, da Secretaria 

Geral e do Núcleo Docente Estruturante (NDE). À Diretoria Administrativa 

estarão subordinados a Biblioteca e os órgãos de apoio. 

A Diretoria de Ensino a Distância estará responsável pelas coordenações 

de cursos, tanto da graduação como da pós-graduação e dos cursos de 

extensão. O Atendimento ao Aluno estará vinculado à Secretaria Geral, 

responsável pelos procedimentos acadêmicos, como emissão de documentos, 

matrículas, trancamentos e transferências. Contudo, o atendimento pedagógico 

(tutoria) estará vinculado às coordenações de curso. 

 

 

a) Competências e composição da Direção da FAPSS 

A Diretoria, órgão executivo de administração institucional que irá 

superintender, coordenar e fiscalizar a execução de todas as atividades da 

Faculdade será constituída pelos: 

I. Diretor Geral; 

II. Diretor Administrativo; 

III. Diretor de Ensino a Distância; 

IV.Diretor de Gestão de Polos. 

Os membros da diretoria serão nomeados e destituídos pelo Presidente 

da entidade mantenedora, com mandato de dois anos, sendo permitida a 

recondução. 

De modo geral, será de competência do Diretor Geral: dirigir, presidir e 

supervisionar todas as atividades escolares, responsabilizando-se pelo 

funcionamento e cumprimento das propostas pedagógicas da Faculdade, de 

acordo com a legislação vigente e o Regimento Interno da Instituição. Ele 

representará o canal oficial de comunicação e diálogo entre mantida e 

mantenedora, respondendo pela fiel execução do plano orçamentário posto à 

disposição da Faculdade e aprovado pela entidade mantenedora, assim como 

pela movimentação e pelo fluxo dos recursos financeiros, por delegação da 
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entidade mantenedora. 

O Diretor de Ensino a Distância será responsável pela supervisão das 

atividades dos cursos de graduação e de pós-graduação e o Diretor de Gestão 

de Polos fará o acompanhamento nos polos de apoio presencial. O Diretor de 

Ensino a Distância responderá também, em conjunto com o Diretor Geral, pelo 

funcionamento e cumprimento das propostas pedagógicas da faculdade, de 

acordo com a legislação vigente e o Regimento Interno da Instituição. 

Caberá ao Diretor Administrativo: supervisionar o trabalho e a execução 

de todos os serviços que serão realizados pelo pessoal do corpo técnico-

administrativo, fixando-lhes os horários e autorizando quaisquer alterações de 

rotina e movimentação de pessoal e dos polos de apoio presencial. Em conjunto 

com o Diretor Geral, mas subordinado a este, responderá pela fiel execução do 

plano orçamentário previamente aprovado pela entidade mantenedora. 

 

3.39.4- ÓRGÃOS COLEGIADOS 

Os órgãos colegiados da Faculdade Paulista de Serviço Social - FAPSS - 

serão organizados da seguinte maneira: 

 I - Conselho Superior (CONSUP); 

II - Colegiado de Curso; 

III - Núcleo Docente Estruturante. 

 

 

a) Conselho Superior (CONSUP) 

A Faculdade Paulista de Serviço Social - FAPSS - terá, como órgão 

colegiado máximo, o CONSUP, em caráter consultivo, deliberativo, normativo e 

recursal para tratar de assuntos de natureza didática e pedagógica. 

A composição do CONSUP será a seguinte: 

I. Diretor Geral, como Presidente; 

II. Diretor de Ensino a Distância, como Vice-Presidente; 

III. Coordenadores de curso; 

IV.Um representante do corpo docente, indicado pelo Diretor Geral, com 

base em uma lista tríplice elaborada pelos docentes, para mandato de 
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dois anos, vedada a recondução; 

V. Um representante do corpo discente, indicado por seus pares, na forma 

da legislação, para mandato de dois anos, vedada a recondução 

imediata; 

VI.Um representante da mantenedora; 

VII. Secretário Geral, como secretário de órgão. 

 

Os membros natos desse Conselho terão mandato coincidente com sua 

gestão e os indicados terão mandato de dois anos, sendo permitida a 

recondução, exceto aos representantes docente e discente que não poderão ser 

reconduzidos. 

De modo geral, caberá ao CONSUP: deliberar sobre matérias que lhe 

sejam atribuídas pelo Regimento da Faculdade; deliberar sobre o plano geral de 

ensino, iniciação científica e extensão; aprovar projetos pedagógicos de criação, 

modificação e extinção de cursos de graduação e pós-graduação a serem 

executados pelos polos de apoio presencial, bem como solicitar a autorização de 

oferta de graduação junto ao MEC; zelar pelos objetivos e metas institucionais 

da Faculdade. 

As reuniões ordinárias do CONSUP poderão ser mensais, bimestrais ou 

semestrais, de acordo com a demanda institucional; convocadas na forma 

regimental pelo seu Presidente – Diretor Geral – e em seção extraordinária, 

sempre que este julgar necessário ou conveniente, ou ainda, por solicitação de 

dois terços de seus membros. O funcionamento do CAS obedecerá aos 

procedimentos previstos no Regimento Geral da Instituição. 

 

b) Colegiado de Curso de Graduação 

Será um órgão consultivo e deliberativo em assuntos de natureza didática 

e pedagógica, sendo constituído por: 

1. Coordenador do curso; 

2. Três representantes do corpo docente; 

3. Um representante dos gestores de polos; 

4. Um representante dos discentes. 
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Os membros natos do Colegiado de Curso terão mandatos coincidentes 

com aqueles dos cargos que ocupam, exceto o representante discente, que terá 

mandato de um ano, podendo ser reconduzido por apenas mais um mandato. 

As reuniões ordinárias do Colegiado de Curso poderão ser mensais, 

bimestrais ou semestrais, de acordo com a demanda do curso; sendo 

convocadas na forma regimental pelo seu Presidente – coordenador de curso – 

e em sessão extraordinária, sempre que ele julgar necessário ou conveniente, 

ou ainda, por solicitação de mais da metade de seus membros. Serão feitas de 

forma on-line, ou por meio de outros recursos tecnológicos para todos poderem 

participar, mesmos os que estiverem presentes de forma remota. 

De modo geral, caberá ao Colegiado de Curso deliberar em matéria 

didático - pedagógica; dar parecer sobre questões de ordem disciplinar; opinar 

sobre o planejamento geral das atividades do curso; constituir comissões de 

professores para estudo de assuntos de interesse do curso; acompanhar, opinar 

e deliberar sobre as atividades acadêmicas e administrativas do curso; escolher 

polos de educação a distância; elaborar ementas e programas de ensino das 

disciplinas do currículo do curso para compor o respectivo Projeto Pedagógico e 

acompanhar seu desenvolvimento; aprovar planos de ensino apresentados 

pelos professores; propor aquisição de acervo para a biblioteca; decidir em 

primeira instância sobre recursos em questões pedagógicas na forma regimental; 

coordenar o processo de avaliação do curso e respectivos polos; ouvir a 

assembleia do curso em questões didático- pedagógicas, como também 

administrativas e disciplinares; elaborar, alterar, depois de ouvir a assembleia do 

curso, o seu Projeto Pedagógico; e exercer demais atribuições que lhe sejam 

delegadas pela CAS e pela Diretoria de Ensino a Distância, previstas na 

legislação ou no Regimento Geral da Instituição. 

O funcionamento do Colegiado de Curso obedecerá aos procedimentos 

previstos no Regimento Geral da Instituição. 

 

c) Núcleo Docente Estruturante 

Cada curso estabelecerá seu Núcleo Docente Estruturante (NDE), de 

forma a atender às exigências legais e ao Regimento da Instituição. Fará 

indicação de docentes para aprovação do CAS e posterior nomeação, via 
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Portaria do Diretor Geral e ou do Diretor de Ensino a Distância. 

Em consonância com a Resolução da Comissão Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (CONAES) n. 1, de 17 de junho de 2010, que trata da 

constituição do NDE de cursos de graduação, as atribuições do Núcleo Docente 

Estruturante são: 

I. Acompanhar o processo de concepção, consolidação e contínua 

atualização do Projeto Pedagógico do curso; 

II. Contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do 
curso; 

III. Zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes 

atividades de ensino constantes no currículo; 

IV. Indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de 

pesquisa e extensão, oriundas de necessidades da graduação, de 

exigências do mercado de trabalho e afinadas com as políticas públicas 

relativas à área de conhecimento do curso; 

V. Zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os 

cursos de nível superior. 

O NDE será um órgão assessor do Conselho de Curso e atuará em 

conjunto com este, seguindo as atribuições apresentadas acima. Será composto, 

pelo Coordenador de curso, como presidente e por quatro (4) docentes 

pertencentes ao corpo docente do curso, preferencialmente com titulação 

acadêmica obtida em programas de pós-graduação stricto sensu, reconhecidos 

pelo MEC. Esses professores devem atuar em regime de trabalho de tempo 

parcial e ou integral, tendo sido indicados pelo Conselho de Curso e submetidos 

à aprovação pelo CAS. Deverão ter experiência em educação a distância e 

acompanhar o trabalho pedagógico que será realizado nos polos de apoio 

presencial. 

Dessa forma, o trabalho do NDE poderá assegurar aos respectivos 

cursos, uma constante atualização curricular em face aos constantes avanços 

tecnológicos e conceituais. Caberá ao NDE também, a manutenção de um 

diálogo com os demais núcleos docentes estruturantes na intenção de busca por 

pontos em comum de qualidade acadêmica e projetos multidisciplinares, 
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interdisciplinares ou transdisciplinares.  

Ao NDE também caberá o planejamento de internacionalização do seu 

curso com apoio à coordenação para aumento das interfaces externas com 

outras instituições e grupos de pesquisas. 

Finalizando, o NDE é componente fundamental para uma pesquisa 

consistente de novas metodologias e pesquisas em consoante com a área 

pedagógica no intuito de fomentar e favorecer a qualidade do aprendizado nos 

seus cursos. 

 

d) Coordenador de Curso 

O Coordenador de curso será nomeado e destituído pelo Diretor Geral 

e/ou pelo Diretor Administrativo. Seu mandato durará dois (2) anos, sendo 

permitida a recondução. Terá o término de seu mandato antecipado, a critério do 

Diretor de educação a distância ou do Diretor Geral, por necessidade de 

reorganização da faculdade ou nas hipóteses de extinção, fusão ou 

desmembramento do curso, assim como da perda de sua condição de professor. 

O cargo deverá ser exercido por docente com titulação acadêmica obtida 

em programas de pós-graduação stricto sensu, reconhecidos pelo MEC, além 

de conhecimento e experiência em educação a distância. Em caráter 

excepcional e por tempo determinado a critério da Instituição, poderá exercer o 

cargo um docente especialista. 

De modo geral, as atribuições do Coordenador de curso serão: 

administrar o curso; presidir o NDE e o Colegiado de Curso; cumprir e fazer 

cumprir, no âmbito do curso, todas as determinações legais e regimentais que 

lhe forem pertinentes; participar como membro do CAS; analisar os processos 

de natureza didático-pedagógica referente ao curso; instruir processos de 

matrícula e aproveitamento de estudos; propor sugestões e apresentar 

necessidades do curso na elaboração da proposta orçamentária do curso junto à 

Diretoria da faculdade; exercer poder disciplinar que lhe for conferido pelo 

Regimento Geral da Instituição e/ou delegado pela Diretoria Executiva da 

Instituição; acompanhar o desenvolvimento dos planos de ensino; acompanhar 

prioritariamente os polos de apoio presencial com conjunto permanente com o 
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gestor e os tutores e exercer demais atribuições que lhe sejam delegadas pelo 

CAS ou pela Diretoria de Ensino a Distância, previstas na legislação ou no 

Regimento Geral da Instituição. 

 

3.40- FORMAS DE PARTICIPAÇÃO DOS PROFESSORES E ALUNOS NOS 

ÓRGÃOS COLEGIADOS RESPONSÁVEIS PELA CONDUÇÃO DOS 

ASSUNTOS ACADÊMICOS 

 O corpo discente será constituído dos alunos: 

I. regulares, matriculados em cursos e programas oferecidos pela 

faculdade em cada um dos polos determinados pela instituição; 

II. especiais, inscritos em disciplinas isoladas. 

O corpo discente terá representação em todos os órgãos colegiados da 

faculdade e sua organização deverá se dar em órgãos de classe, como Diretórios 

Acadêmicos, Conselhos de Classe, representantes de alunos e outros. Tais 

órgãos serão inteiramente livres e a comunicação entre os discentes será feita 

por reuniões de forma on-line, utilizando- se os meios que a instituição terá para 

comunicação remota. 

Já o corpo docente terá as horas de trabalho não utilizadas em atividades 

de ensino distribuídas no preparo de aulas, assistência aos alunos, preparação 

e correção de provas e exames, pesquisas, funções administrativas, reuniões 

em órgãos colegiados, participação em eventos de capacitação, trabalhos 

práticos ou atividades de assessoria e extensão, contato com os polos e 

assessoria pedagógica aos tutores. 

 

3.41- ÓRGÃOS DE APOIO ACADÊMICO E ADMINISTRATIVO 

A infraestrutura física, tecnológica e de pessoal projetada para a 

Faculdade Paulista de Serviço Social - FAPSS - na modalidade de educação a 

distância será utilizada apenas na sede, que será o polo de apoio presencial. 

Para a execução de seu projeto educacional, a Faculdade Paulista de 

Serviço Social - FAPSS - manterá alguns órgãos de apoio administrativo e 

acadêmico: 

I. Suporte ao Aluno; 
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II. Biblioteca; 

III. Polos de apoio presencial (futuramente). 

O trabalho e a execução de todos os serviços a serem realizados pelo 

pessoal do corpo técnico-administrativo serão supervisionados pelo Diretor 

Geral e pelo Diretor Administrativo, responsáveis em fixar os horários e autorizar 

quaisquer alterações de rotina e movimentação de pessoal. 

 

3.41.1- SUPORTE AO ALUNO 

O Suporte ao Aluno será o órgão encarregado das atividades de apoio 

aos processos técnicos, pedagógicos e administrativos da Faculdade Paulista 

de Serviço Social - FAPSS - englobando assim atividades de secretaria, bem 

como de tecnologia da informação e comunicação. Esse órgão irá contribuir para 

a prestação de serviço com qualidade aos alunos, professores, diretores, 

coordenadores e aos diversos órgãos, setores e serviços da Faculdade Paulista 

de Serviço Social - FAPSS. 

O Suporte ao Aluno terá por competências: 

• prestar atendimento aos alunos quanto a procedimentos de secretaria, 

uso do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e demais recursos 

tecnológicos empregados nos cursos; 

• executar procedimentos inerentes às atividades de matrículas, 

transferências, cancelamentos e trancamentos de processos 

acadêmicos de alunos; 

• subscrever e publicar notas e faltas, datas de provas, exames e outras 

atividades dos cursos, para conhecimento dos alunos; 

• fazer o controle e manutenção de documentação e arquivo; 

• cumprir despachos legais e/ou normativos da instituição; 

• atender demandas das diretorias e das coordenações de curso; 

• redigir e expedir toda a correspondência oficial da instituição; 

• guardar, controlar e manter a documentação docente e discente; 

• arquivar e manter atualizada a documentação legal de cursos e da 

Faculdade Paulista de Serviço Social - FAPSS -, como também toda a 

legislação superior publicada; 
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• executar atividades que lhe forem delegadas pela diretoria, por órgãos 

colegiados da instituição, além de outras solicitadas pelas 

coordenações de curso, desde que estejam previstas na legislação 

e/ou no Regimento Geral da Faculdade Paulista de Serviço Social - 

FAPSS. 

A coordenação do Suporte Ao Aluno será exercida por um profissional 

com habilidades e competências para estabelecer a comunicação acadêmica e 

administrativa entre estudantes, cursos, coordenações de curso, diretoria e os 

diversos órgãos, setores e serviços da Faculdade Paulista de Serviço Social - 

FAPSS - tendo em vista ainda o cumprimento pleno de ordens, instruções da 

diretoria e de procedimentos regimentais e cumprir as legislações emanadas 

pelos órgãos competentes. O pessoal do Suporte ao Aluno será contratado e 

demitido pelo diretor-administrativo. 

 

3.41.2- BIBLIOTECA 

A biblioteca será um órgão destinado a promover a disseminação de 

conhecimentos para professores, alunos, funcionários e para a comunidade 

externa da Faculdade Paulista de Serviço Social – FAPSS. Sua organização 

atenderá aos objetivos da instituição e será regida por regulamentos próprios 

baixados pela direção da Faculdade Paulista de Serviço Social - FAPSS. 

Competirá à entidade mantenedora, ouvido o diretor-administrativo, 

designar e demitir o bibliotecário e demais servidores da biblioteca, devendo 

recair a escolha do primeiro em profissional devidamente habilitado. 

Os procedimentos e o funcionamento da biblioteca obedecerão a um 

regimento próprio, elaborado e proposto pelo CONSUP e aprovado pela 

mantenedora. 

Dentro do espaço designado para a biblioteca, estarão disponíveis para 

uso dos alunos: 

• 1 (uma sala) para o acervo; 

• 02 (duas) mesas para estudos em grupo; 

• 1 (uma) bancada com 01 computador com acesso a internet para os 



163 

 

 

alunos; 

• 2 (duas) mesas, cadeiras, 1 (telefone) para os funcionários, 

• 14 estantes, 02 mostruários de livros, 01 splits. 

 

3.41.2.1- Biblioteca digital 

Irá se tratar de um repositório de conteúdo de aprendizagem no qual 

estarão incluídos textos, tutoriais, apostilas, manuais, videoaulas e mídias 

interativas digitais (MIDI). Esse recurso será oferecido aos alunos de graduação 

e de pós-graduação. 

 

3.41.2.2- Biblioteca virtual 

Biblioteca virtual: a Biblioteca Virtual Universitária será uma ferramenta de 

pesquisa em convênio com a Editora Pearson, que reúne em seu acervo 

eletrônico obras de 31 editoras. Serão disponibilizados para leitura on-line mais 

de 9.954 títulos, de 7.200 autores e, a fim de ampliar o conhecimento, enriquecer 

e agilizar o estudo e a pesquisa. O acesso aos livros estará disponível 7 dias por 

semana, 24 hs por dia. 

 

EDITORAS f % 

Brasport Livros e Multimidia LTDA 139 1,4% 

Casapsi Livraria e Editora LTDA 201 2,0% 

Difusão Editora LTDA 116 1,2% 

Ediouro - Editora Nova Fronteira Participações S/A 97 1,0% 

Editora Atheneu 578 5,8% 

Editora Autêntica 510 5,1% 

Editora Autores Associados 64 0,6% 

Editora Callis 31 0,3% 

Editora Edgard Blucher LTDA 658 6,6% 

Editora EdiPUC-RS - UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E 
ASSISTENCIA 

265 2,7% 

Editora Educs - Fundação Universidade Caxias do Sul 250 2,5% 

Editora Freitas Bastos - Editora Maria Augusta Delgado Livraria 
Distribuidora e Editora de Livros e Serviços LTDA EPP 

132 1,3% 

Editora Interciência LTDA - EPP 172 1,7% 

Editora Intersaberes Ltda 2216 22,3% 

Editora Jaypee 637 6,4% 

Editora Labrador 158 1,6% 
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Editora Neurus 4 0,0% 

Editora Oficina de Textos 132 1,3% 

Editora Papirus - M.R. Cornacchia Editora LTDA 344 3,5% 

Editora Pearson 919 9,2% 

EDITORA PINSKY LTDA 576 5,8% 

Editora Processo Ltda 96 1,0% 

Editora Rideel 287 2,9% 

Editora Vozes LTDA 471 4,7% 

Editora Yendis - Tradex Participações e Empreendimentos Eireli 65 0,7% 

Global Editora e Distribuidora Ltda 319 3,2% 

Ícone Editora Eireli 59 0,6% 

Lexikon Editora Digital Ltda - EPP 21 0,2% 

Revista Cult 55 0,6% 

Santos Publicações 12 0,1% 

Summus Editorial LTDA 370 3,7% 

Total Geral 9954 100,0% 

 
Fonte: Pearson. 

É válido ainda destacar que os livros físicos que serão enviados aos 

alunos da Faculdade Paulista de Serviço Social - FAPSS - terão seus conteúdos 

disponibilizados também por meio virtual, usando-se do AVA. 

 

 

Fonte: Biblioteca Virtual da Pearson. 

 

 

3.42- INFRAESTRUTURA E INSTALAÇÕES ACADÊMICAS 

 A infraestrutura da Faculdade Paulista de Serviço Social - FAPSS - será 

composta do conjunto das estruturas físicas necessárias para o atendimento dos 
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cursos a serem instalados no período de 2020 a 2024. 

A infraestrutura da Faculdade Paulista de Serviço Social - FAPSS - será 

adequada para os cursos de graduação presencial, pós-graduação e ensino a 

distância que serão oferecidos inicialmente. Entretanto, serão realizadas 

eventuais ampliações de laboratório de informática e acervo da biblioteca, 

decorrentes das demandas normais de novos cursos que poderão ser 

implementados na instituição. 

A infraestrutura também deverá sofrer alterações e adequações ao longo 

dos próximos anos, conforme novas legislações que surgirem e eventuais 

necessidades de recursos físicos específicos dos cursos a serem oferecidos. 

A Faculdade Paulista de Serviço Social - FAPSS – prédio com 6 andares 

de área construída, com infraestrutura planejada para atender às necessidades 

dos portadores de deficiências físicas.  

Essa infraestrutura será composta de elevador, portas, instalações 

sanitárias especialmente projetadas para atender aos usuários deficientes, salas 

de aula, laboratórios, instalações sanitárias e banheiros, biblioteca/sala de 

leitura, salas de estudo, auditório, copa/área de lanche e demais áreas 

administrativas. 



 

 

3.42.1. INFRAESTRUTURA FÍSICA DA FACULDASE PAULISTA DE SERVIÇO SOCIAL – FAPSS. 

INFRAESTRUTURA DA FAPSS 

A seguir, é apresentado um quadro com as especificações das instalações administrativas e acadêmicas da Faculdade Paulista de 

Serviço Social - FAPSS: 

INFRA ESPAÇO M2 Recursos disponibilizados no espaço 

Cantina 9 metros de comprimento x 5,25 de largura 
Máquina de café, geladeira, forno elétrico, freezer 
horizontal, microondas. 

Espaço de convivência 
(C.A.) 

6 metros de comprimento x 2,15 largura cadeiras e sofá 

Instalações 
Administrativas 

Administrativo fica na unidade Bela Vista  

Secretaria 6,35 de comprimento x 4,20 largura 
balcão de atendimento, mesa de trabalho, 
impressora, cadeira, computador Windows 10, 
monitor, teclado, mouse, telefone e celular. 

Diretoria 2,32 largura x 3,28 comprimento computador Windows, mesa, cadeira. 

Coord. Estágio 5,10 de largura x 8,90 comprimento 
Mesa, cadeira, computador, monitor, mouse 
teclado. 



 

 

Sala 401  6,5 largura x 10,5 comprimento  
cadeiras , computador, mesa de apoio, quadro 
branco, flip chart. 

Sala 402 5,10 largura x 9,35 comprimento 
cadeiras , computador, mesa de apoio, quadro 
branco, flip chart. 

Sala 403 5,10 largura x 7,67 comprimento 
cadeiras , computador, mesa de apoio, quadro 
branco, flip chart. 

Sala 404 5,35 largura x 8,86 comprimento cadeiras ,  mesa de apoio, quadro branco. 

Sala 301 6,5 largura x 10,5 comprimento cadeiras, mesa de apoio, quadro branco. 

Sala 302 5,10 largura x 8,75 comprimento 
cadeiras , computador, mesa de apoio, quadro 
branco, flip chart. 

Sala 303 5,10 largura x 7,67 comprimento cadeiras, mesa de apoio, quadro branco. 

Sala 304 4,33 largura x 6,24 comprimento cadeiras, mesa de apoio, quadro branco. 

Sala 305 4,43 largura x 5,19 comprimento cadeiras, mesa de apoio, quadro branco. 

Sala 201 6,50 largura x 10,5 comprimento 
cadeiras , computador, mesa de apoio, quadro 
branco, flip chart. 

Sala 202 5,10 largura x 9,36 comprimento cadeiras, mesa de apoio, quadro branco. 

Sala 203 5,10 largura x 7,63 comprimento cadeiras, mesa de apoio, quadro branco. 

Sala 204 5,10 largura x 8,90 comprimento cadeiras, mesa de apoio, quadro branco. 

Auditório 101 11,83 largura x 10,48 comprimento 
cadeiras, computador, mesa de apoio, 02 quadros 
branco, flip chart, 02 projetores. 

Sala 102 5,10 largura x 7,60 comprimento cadeiras, mesa de apoio, quadro branco. 

Sala 103 5,10 largura x 8,90 comprimento cadeiras, mesa de apoio, quadro branco. 



 

 

Espaço de convivência dos 
docentes 

6,83 m² comprimento x 3,20 largura Computador Windows 07, mesa, cadeiras. 
Sala dos Professores 

Laboratório de Informática 4,40 largura x 5,17 comprimento 15 computadores Windows, mesas, cadeiras. 

Biblioteca 7,20 largura x 10,5 de comprimento 
Livros disponíveis para alunos, mesas e cadeiras 
para leitura, computador Windows para pesquisa 
do acervo. 

Banheiros dentro da 
Biblioteca 

2,50 comprimentos x 1,15 de largura 02 banheiros completos 

Corredor de entrada 
Corredor de entrada 1,36 m comprimento x 
075 largura   

Recepção / Portaria 2,15 largura x 2,20 comprimento 
Computador Windows, mesa, cadeiras, telefone 
PABX. 

Banheiros no prédio inteiro 
13 total 2,30 larguras x 2,90 comprimento  

Cada andar existem 02 banheiros femininos e 02 
masculinos 

 

 

 



169 

 

 

3.43- INSTALAÇÕES – ESTRUTURA TECNOLÓGICA 

 

3.43.1- EQUIPAMENTOS MULTIMÍDIA 

No quadro a seguir, estão dispostos a estrutura do laboratório de informática e 

os equipamentos multimídia que serão utilizados para atendimento dos cursos 

oferecidos pela Faculdade Paulista de Serviço Social - FAPSS. Além disso, a 

instituição contará com internet banda larga de 100 Mbps e fará a contratação 

de mais links para redundância e estabilidade da rede. A internet poderá ser 

acessada por todos os alunos, docentes e pela equipe técnico-administrativa, de 

acordo com o regimento e as regras de acesso a serem definidas pela Faculdade 

Paulista de Serviço Social - FAPSS. 

 

Quadro resumo dos equipamentos e recursos multimídia 

Equipamento Especificação Quantidade 

   

Computadores Dell (CPU, 
monitor, mouse e teclado) 

Windows 07 e 10 25 

   

   

Aparelho de DVD  N/T 

 

Impressora multifuncional Brother e Samsung 3 

Lousa interativa Tipo Flip Chart 6 

Projetor LG – Beng – Epson 12 

Quadro branco  18 

Scanner  2 

Tela retrátil  8 

Televisor de tela plana  N/T 

Essa estrutura sofrerá alterações ao longo dos próximos anos, à medida 
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que forem implementados novos cursos na Faculdade Paulista de Serviço Social 

- FAPSS. 

 

3.43.2- DATA CENTER E DISPONIBILIDADE 

Todos os sistemas e as aplicações que irão envolver o ambiente virtual 

de aprendizagem utilizado pela Faculdade Paulista de Serviço Social - FAPSS - 

estarão hospedados dentro de uma das maiores empresas de computação em 

nuvem: a Amazon Web Services, que por si já atende a muitas normas e 

certificações para data centers, como MTCS, PCI DSS, ISO 27001, entre outras. 

Além disso, as aplicações serão construídas utilizando-se de boas 

práticas, recursos e serviços ofertados pela Amazon Web Services, para garantir 

a disponibilidade e elasticidade sobre demanda, entregando mais recursos 

computacionais quando necessário (em caso de maior número de alunos 

estudando simultaneamente) e de maneira automática. 

A disponibilidade dos portais também será acompanhada por meio de 

sistemas de monitoramento e o mesmo ocorrerá para todos os itens que irão 

compor os sistemas. 

 

3.43.3- ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO (STREAMING) 

Para distribuição e armazenamento das videoaulas on-line, a Faculdade 

Paulista de Serviço Social - FAPSS - contará com duas empresas especializadas 

em entrega de conteúdo na internet: UPX Technologies e Azion. Ambas são 

nacionais e possuem vários data centers espalhados pelo país, utilizando-se de 

tecnologias de CDN (content delivery network) próprias para oferecer a melhor 

velocidade e qualidade na entrega das videoaulas. Além disso, as tecnologias 

são compatíveis, com vários formatos de áudio e vídeo, o que facilitará o acesso 

ao conteúdo independente do dispositivo utilizado. 

 

3.44- PLANO DE PROMOÇÃO DE ACESSIBILIDADE E DE ATENDIMENTO 

PRIORITÁRIO 

A Faculdade Paulista de Serviço Social - FAPSS - terá a preocupação 

com o atendimento das exigências legais em relação à acessibilidade e ao 
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atendimento prioritário. Para tanto, promoverá ações que forem necessárias para 

assegurar a acessibilidade, de modo a permitir acesso, participação e 

aprendizagem em todas as atividades acadêmicas por parte dos estudantes com 

deficiência ou mobilidade reduzida (em conformidade com a Nota Técnica n. 

385/2013, II-4). 

A Educação Inclusiva é destinada a todos os alunos, sem discriminação 

de raça, cor, religião ou qualquer tipo de deficiência. Diante disso, o Decreto n. 

6.949/200935 no qual promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência, em seu artigo 9º, discute as questões de eliminação 

das barreiras de acessibilidade, como as barreiras à acessibilidade arquitetônica; 

comunicativa; informativa; pedagógica, como também a eliminação das barreiras 

à acessibilidade digital. 

§1. A fim de possibilitar às pessoas com deficiência viver de 
forma independente e participar plenamente de todos os 
aspectos da vida, os Estados Partes tomarão as medidas 
apropriadas para assegurar às pessoas com deficiência o 
acesso, em igualdade de oportunidades com as demais 
pessoas, ao meio físico, ao transporte, à informação e 
comunicação, inclusive aos sistemas e tecnologias da 
informação e comunicação, bem como a outros serviços e 
instalações abertos ao público ou de uso público, tanto na zona 
urbana como na rural. 

 

O referido documento em seu artigo 24 reconhece o direito das pessoas 

com deficiência à educação e os Estados Partes deverão assegurar esse direito 

de forma que: 

§2. a) As pessoas com deficiência não sejam excluídas do 
sistema educacional geral sob a alegação de deficiência e que 
as crianças com deficiência não sejam excluídas do ensino 
primário gratuito e compulsório ou do ensino secundário, sob a 
alegação de deficiência; 

b) As pessoas com deficiência possam ter acesso ao ensino 
primário inclusivo, de qualidade e gratuito, e ao ensino 
secundário, em igualdade de condições com as demais pessoas 
na comunidade em que vivem; 

c) Adaptações razoáveis de acordo com as necessidades 
individuais sejam providenciadas; 

 
35 Decreto n. 6.949. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007- 
2010/2009/decreto/d6949.htm>. 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
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d) As pessoas com deficiência recebam o apoio necessário, 
no âmbito do sistema educacional geral, com vistas a facilitar 
sua efetiva educação; 

e) Medidas de apoio individualizadas e efetivas sejam 
adotadas em ambientes que maximizem o desenvolvimento 
acadêmico e social, de acordo com a meta de inclusão plena 
(BRASIL, 2009). 

 

Desse modo, a Faculdade Paulista de Serviço Social - FAPSS - irá 

procurar eliminar barreiras de ordem física e atitudinais, bem como fará aquisição 

de tecnologias assistivas que forem necessárias para o atendimento educacional 

especializado de alunos na sede da instituição localizada na cidade de São 

Paulo, bairro Barra Funda, bem como nos futuros polos de apoio presencial que 

se pretende abrir em um futuro breve. 

 

3.44.1- ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 

A Lei n. 13.14636, de 06 de julho de 2015, institui a Lei Brasileira de 

Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). O 

artigo 1º destina-se a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o 

exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, 

visando à sua inclusão social e cidadania. 

A Faculdade Paulista de Serviço Social - FAPSS - disponibilizará 

profissional com conhecimentos específicos no ensino da Língua Brasileira de 

Sinais (Libras) para atendimento à demanda curricular de seu curso de 

graduação e de outros que vierem a ser implementados. Esse profissional fará 

tradução, atuará como intérprete e dará orientação e assistência educacional a 

estudantes que portarem necessidades especiais de aprendizagem. 

 

3.44.2- PLANO DE PROMOÇÃO DE ACESSIBILIDADE E DE ATENDIMENTO 

PRIORITÁRIO 

Conforme as demandas que forem exigidas pela legislação pertinente em 

vigor, a Faculdade Paulista de Serviço Social - FAPSS - promoverá adequações 

quanto ao espaço, mobiliário e/ou equipamentos e sistemas de comunicação, de 

 
36 Lei n. 13.146. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2015/lei-13146-6-julho-
2015- 781174-publicacaooriginal-147468-pl.html>. 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2015/lei-13146-6-julho-2015-
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2015/lei-13146-6-julho-2015-
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maneira Imediata e diferenciada, para atender às pessoas portadoras de 

necessidades educacionais especiais ou com mobilidade reduzida. 

Nesse sentido, um centro específico de apoio ao discente com 

necessidades especiais ou com mobilidade reduzida será criado. Suas metas e 

diretrizes serão: 

a) Elaborar orientações de atuação do centro para o atendimento aos 

discentes portadores de necessidades especiais ou com mobilidade 

reduzida. 

b) Utilizar recursos técnicos e tecnológicos para promover a inclusão de 

deficientes físicos, visuais, auditivos. 

c) Divulgar a professores e alunos, por meio de material impresso e/ou 

eletrônico, o serviço de atendimento que o centro poderá prestar. 

d) Criar eventos de conscientização, informação e capacitação de 

docentes e funcionários quanto ao atendimento aos discentes com 

necessidades especiais. 

e) Identificar e adequar espaços físicos institucionais que impeçam ou 

dificultem a acessibilidade de deficientes físicos. 

A educação inclusiva oportuniza a garantia de que os direitos dos alunos 

com necessidades educacionais especiais (NEE) sejam atendidos frente as suas 

necessidades específicas. Nesse sentido, com base na legislação vigente, o 

Brasil vem delineando ações de forma que a Educação Especial, pouco a pouco, 

ganhe relevância com a educação inclusiva, que procura atender alunos com 

NEE em todos os níveis de ensino, isto é, do básico ao nível superior. 

 

3.45- OFERTA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, SUA ABRANGÊNCIA E 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA DE APOIO PRESENCIAL 

Em 2020, a instituição fará a solicitação ao MEC do credenciamento da 

FAPSS para a educação a distância (EaD). 

O pedido de credenciamento, junto ao MEC para a EaD, é para ofertar 

cursos de nível Superior, a saber: 
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• De Graduação; 

• De Graduação Tecnológica; 

• De Pós-graduação Lato Sensu; 

• De Segunda Licenciatura, 

• De Formação Pedagógica 

 

Também, há a intenção futura da oferta de pós-graduação stricto sensu 

na modalidade EaD de programa de mestrado profissional, após autorização do 

MEC/CAPES e com base em um estudo de viabilidade de oferta previsto para 

2021. 

Desse modo, a Faculdade terá metas e diretrizes para a oferta da EaD, 

sua abrangência e polos de apoio presencial. 

 

3.45.1- ESTRUTURA PARA A EAD DA FACULDADE PAULISTA DE SERVIÇO 
SOCIAL – FAPSS 

A educação a distância (EaD) da Faculdade Paulista de Serviço Social - 

FAPSS - terá uma estrutura composta de: uma Direção de Educação a Distância, 

Coordenadoria de polos presenciais, áreas de secretaria e apoio de tecnologia, 

comunicação e informação (Suporte ao Aluno), além de equipe de docentes para 

a EaD. 

Caberão a essa estrutura as tarefas de coordenação geral, padronização 

e normatização de procedimentos da EaD, que contará com o apoio das direções 

acadêmica, administrativa e geral. 

Serão diretrizes gerais para o exercício da EaD na Faculdade Paulista de Serviço 

Social - FAPSS: 

I. Atender, por meio de cursos ofertados pela instituição na modalidade 

EaD, as demandas identificadas de municípios. 

II. Fomentar a expansão de polos futuros de apoio presencial e ambientes 

profissionais para ampliar a abrangência da Faculdade Paulista de 

Serviço Social - FAPSS - na oferta de cursos na modalidade EaD, a fim 

de realizar o atendimento a várias regiões e localidades em que seja 

possível o acesso a esse tipo de educação. 
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III. Fomentar a criação e a oferta de cursos na modalidade EaD de modo 

a atender às necessidades de qualificação e profissionalização de 

educadores e profissionais dos mais diversos setores da economia, 

fortalecendo a interrelação da instituição com a sociedade e o mundo 

do trabalho. 

IV. Capacitar continuamente a equipe docente, tutores e monitores da 

instituição para a EaD. 

V. Capacitar a Faculdade Paulista de Serviço Social - FAPSS - com 

recursos de tecnologia da comunicação e informação, de modo a 

promover a qualidade da EaD. 

 

3.45.2- METAS PARA A ESTRUTURA DA EAD DA FACULDADE PAULISTA 
DE SERVIÇO SOCIAL - FAPSS  

Serão metas para o exercício da EaD na Faculdade Paulista de Serviço 
Social - FAPSS: 

• Estruturar a Coordenação de Educação a Distância (CEAD), que será 

responsável pela EaD da Faculdade Paulista de Serviço Social – 

FAPSS. 

• Adquirir tecnologias adequadas ao desenvolvimento da EaD ou contratar 

empresa especializada em tecnologias EaD para realizar suporte 

técnico e tecnológico ao desenvolvimento dos cursos a serem 

ofertados pela Faculdade Paulista de Serviço Social - FAPSS -. 

• Montar estúdio de gravação para criação de aulas não presenciais ou 

estabelecer contrato com empresa produtora de videoaulas a fim de 

obter alta qualidade no material audiovisual produzido. 

• Promover oficinas e/ou seminários de orientação, estruturação e 

padronização de sua sede e de seus polos futuros de apoio presencial 

de EaD, à luz da legislação em vigor para o desenvolvimento dos 

cursos nessa modalidade. 

• Criar mecanismos de acompanhamento e controle pedagógico e 

acadêmico dos cursos na modalidade EaD ofertados pela Faculdade 

Paulista de Serviço Social - FAPSS - na sua sede e nos polos de apoio 

presencial a serem abertos futuramente, buscando garantir qualidade 
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e conformidade com a legislação vigente. 

Observação: a oferta de cursos de pós-graduação lato sensu em diversas 

áreas do conhecimento também está prevista, conforme consta no PDI da 

Faculdade Paulista de Serviço Social - FAPSS. 

 

3.45.3- METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS ADOTADAS E SUA 

CORRELAÇÃO COM OS PROJETOS PEDAGÓGICOS DOS CURSOS EAD 

A metodologia que será utilizada pela Faculdade Paulista de Serviço 

Social - FAPSS - para os cursos da modalidade de Ensino a Distância (EaD) 

colocará o aluno como sujeito ativo no processo de aquisição do conhecimento 

e de construção de suas habilidades e competências. O professor, por sua vez, 

será o agente incentivador de todo esse processo. 

Por meio de uma metodologia ativa, pautada nos princípios pedagógicos 

integradores, o processo de ensino e aprendizagem terá por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, buscando uma preparação holística para o 

exercício de uma profissão de nível superior e, complementarmente, de sua 

cidadania. 

Em consonância com o marco regulatório para a oferta de cursos EaD, 

em todos aqueles que serão oferecidos pela Faculdade Paulista de Serviço 

Social - FAPSS - estarão previstos momentos presenciais obrigatórios para 

atividades de tutoria, avaliações, estágios, práticas profissionais e de laboratório 

e defesa de trabalhos. Outras atividades poderão ser realizadas totalmente a 

distância, por meio da internet ou por telefone, de acordo com o projeto 

pedagógico de cada curso. 

Comprometida com o Ensino a Distância de qualidade, a Faculdade 

Paulista de Serviço Social - FAPSS - oferecerá uma metodologia contemporânea 

composta de material didático impresso, DVDs e por um Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA). 

Os livros serão a principal ferramenta de aprendizagem. De leitura 

obrigatória, seu conteúdo será contemplado nas atividades e nas avaliações 

previstas no decorrer do curso. As obras terão ainda conteúdos autoexplicativos 

desenvolvidos por professores especializados da área com foco nos alunos do 
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Ensino a Distância. 

Cada disciplina terá um livro próprio, com uma apresentação inicial do 

conteúdo que será abordado de maneira sistemática e de acordo com princípios 

didático-pedagógicos. Ao término de cada capítulo do livro, serão propostas pelo 

autor algumas atividades reflexivas que possibilitarão ao aluno retomar e fixar os 

conteúdos estudados. 

Sendo assim, o material didático impresso buscará refletir uma 

apresentação pedagógica que irá se propor a criar desafios cognitivos para os 

alunos. Terá como fundamento o pensamento crítico e reflexivo, em que o aluno 

será agente de seu próprio conhecimento, ou seja, construirá significados e 

definirá sentidos de acordo com a representação que tem da realidade, a partir 

de suas experiências e vivências em diferentes contextos. 

Já os DVDs terão um papel complementar aos livros no processo de 

ensino e aprendizagem, auxiliando na fixação do conteúdo. Serão compostos de 

videoaulas gravadas por professores especializados da área que utilizarão uma 

linguagem provocativa e desafiadora, com a utilização de recursos audiovisuais 

interativos e estimulantes, tendo por objetivo fazer com que os alunos 

desenvolvam uma análise sobre o seu próprio aprendizado. 

O primeiro vídeo de cada disciplina consistirá em uma breve explanação 

da sinopse do livro, bem como na descrição das habilidades e competências que 

o educando terá no fim do estudo. Os alunos também terão acesso a esse vídeo 

por meio de um QR Code, disponível na contracapa do seu material didático. 

As videoaulas seguirão o roteiro proposto pelo livro e contemplarão todo 

o conteúdo da disciplina, permitindo ao aluno um aprendizado flexível e eficaz. 

Todas as videoaulas serão divididas em vídeos de curta duração, nos quais o 

professor explicará ponto a ponto os temas abordados no livro. 

Somados aos materiais físicos, que serão enviados ao aluno sempre no 

início de cada unidade curricular, os livros em formato PDF e as videoaulas em 

formato MP4 também estarão disponíveis em tempo integral por meio da internet 

no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 

Sendo assim, o principal suporte tecnológico utilizado pela metodologia 

de ensino proposta para os cursos a distância ofertados pela Faculdade Paulista 
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de Serviço Social - FAPSS - será o AVA, que consiste em um software 

desenvolvido para propiciar processos de ensino e de aprendizagem e que 

poderá ser acessado via internet no computador, smartphone ou tablet. 

Uma vez conectado ao AVA, o aluno poderá fazer o download do livro em 

formato PDF e realizar a leitura offline do conteúdo, de modo a flexibilizar a sua 

rotina de estudos. Não haverá limites de download para cada arquivo, 

possibilitando que o aluno tenha o conteúdo da disciplina sempre ao seu alcance. 

Durante o processo de estudo, o aluno poderá pausar, avançar ou rever 

as videoaulas, retomando o assunto no ponto em que desejar. Também haverá 

um campo para anotações sobre o conteúdo exposto no vídeo, que servirá para 

o aluno fazer resumos, esquemas e anotar dúvidas, contribuindo para o reforço 

do aprendizado. 

Além de o AVA entregar para o aluno o material em formato digital, ele 

também terá ferramentas que potencializarão os processos de interação, de 

colaboração e de cooperação. Isso porque as avaliações presenciais poderão 

ser agendadas com o polo de Educação a Distância dentro do AVA do aluno. O 

envio dos trabalhos, relatórios de atividades práticas, Trabalhos de Conclusão 

de Curso (TCC) e comprovantes de atividades complementares, quando 

previstos nos projetos pedagógicos dos cursos, também serão encaminhados 

aos professores pelo AVA. 

Os alunos realizarão ainda avaliações de modo on-line pelo AVA, as quais 

contemplarão os assuntos estudados nos livros. No fim de cada avaliação, será 

possível consultar o gabarito, contendo a indicação dos erros e acertos. Junto 

ao gabarito de cada questão haverá um vídeo explicativo gravado pelo professor 

com a justificativa da resposta correta, de modo a auxiliar a compreensão do 

conteúdo. 

A interação será um dos focos da Faculdade Paulista de Serviço Social - 

FAPSS - por isso muitas atividades serão mediadas pedagogicamente a 

distância. Será priorizado o uso de ferramentas interativas, síncronas e 

assíncronas, apoiadas por manuais com orientações específicas que 

aproximarão alunos e professores na busca pelo conhecimento. 

Entre as ferramentas síncronas que serão utilizadas podemos citar o 
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atendimento telefônico e o chat, que permitirão uma comunicação em tempo real, 

instantaneamente, em horários estipulados previamente. 

Como ferramentas assíncronas de interação haverá o fórum, o protocolo 

para tirar dúvidas e o módulo de TCC. Em todas elas o aluno poderá fazer seus 

questionamentos e apontamentos em qualquer hora do dia e o professor poderá 

responder dentro do período destinado para essa atividade, flexibilizando a 

gestão do tempo dos agentes envolvidos. 

No fórum, o professor poderá ainda fomentar a discussão, a análise crítica 

e a formação de opinião, lançando embates que farão os alunos produzirem 

conteúdo sob sua orientação. O protocolo servirá para tirar dúvidas e o módulo 

de TCC possibilitará a comunicação particular entre o aluno e o professor para o 

esclarecimento de dúvidas sobre os conteúdos estudados e para obtenção de 

orientações na elaboração de Trabalhos de Conclusão de Curso. 

Assim, a Faculdade Paulista de Serviço Social - FAPSS -, no uso de 

materiais físicos e digitais de maneira integrada e complementar, proporcionará 

uma aprendizagem significativa e contextualizada, contribuindo para a 

construção do conhecimento e para a formação de profissionais competentes 

dentro de sua localidade (São Paulo – Bairro da Barra Funda) e para o Brasil e 

a sociedade como um todo. 

 

3.45.4- PREVISÃO DA CAPACIDADE DE ATENDIMENTO DO PÚBLICO-
ALVO 

A Faculdade Paulista de Serviço Social - FAPSS - entende que além de 

ensino de qualidade, será necessário prestar atendimento ágil, simples e com 

qualidade para seu público-alvo. Nesse contexto, o polo será o principal canal 

de atendimento ao aluno, assim, a Faculdade promoverá capacitações e 

treinamentos constantes de seus polos a fim de garantir o bom atendimento aos 

discentes. 

Além da equipe do polo, a Faculdade também terá uma equipe de Suporte 

Acadêmico, composta por vários funcionários, que centralizará todo atendimento 

ao aluno da IES. Esse atendimento será feito por telefone, e-mail, Portal AVA e 

demais canais de atendimento que forem identificados. 
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A equipe de Suporte Acadêmico detectará a necessidade de 

encaminhamento do aluno para os professores tutores ou para coordenadores de 

curso. Os funcionários serão treinamentos e capacitados em todos os 

procedimentos acadêmico- pedagógicos dos cursos, estando aptos à, dentre 

outros: 

− Auxiliar os alunos quanto ao uso do Portal AVA e demais recursos 

tecnológicos empregados na realização dos cursos; 

− Apoiar e acompanhar a realização de avaliações (presenciais ou não), 

estágios, atividades complementares, trabalhos de conclusão de curso 

bem como qualquer outra atividade dos cursos; 

− Identificar e direcionar os alunos para atendimento de tutores e 

coordenadores de curso; e 

− Recepcionar e processar demandas de secretaria. 

 

A equipe de tutoria fará o acompanhamento e orientação do 

desenvolvimento didático-pedagógico dos alunos. O corpo de tutores, ao ser 

contratado, deverá dedicar o mínimo de 06 (seis) horas de trabalho por semana 

para atendimento de até 50 (cinquenta) alunos por curso e terá formação na área 

do curso e especialização em EaD ou na área do curso. 

Além da equipe de tutoria, o aluno também terá a sua disposição o 

atendimento dos coordenadores dos cursos, de acordo com as necessidades 

identificadas pela equipe de Suporte Acadêmico. 

A Instituição tem a preocupação com o atendimento das exigências legais 

em relação à acessibilidade e de atendimento prioritário. Deste modo, a 

Faculdade tem procurado eliminar barreiras de ordem física e atitudinais, bem 

como, fará aquisição de tecnologia assistiva que for necessária para o 

atendimento educacional especializado para os alunos na sede da Faculdade e 

nos polos de apoio presencial. 

Nas demandas que forem exigidas pela legislação pertinente em vigor, a 

Faculdade promoverá adequações em seus canais de atendimento de maneira 

imediata e diferenciada às pessoas portadoras de necessidades especiais. 
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3.45.5- ABRANGÊNCIA E POLOS DE APOIO PRESENCIAL 

A Faculdade Paulista de Serviço Social – FAPSS - para o 

desenvolvimento de seus cursos na modalidade de educação a distância, optará 

por um único polo na sede da instituição em São Paulo, a ser localizado na Rua 

Lopes Chaves, 273, Bairro Barra Funda – São Paulo, Capital, de acordo com o 

que determina o Decreto número 9.057, de 25 de maio de 201737: 

Art. 11. As instituições de ensino superior privadas deverão 
solicitar credenciamento para a oferta de cursos superiores na 
modalidade a distância ao Ministério da Educação. 

§ 1º O credenciamento de que trata o caput considerará, para 
fins de avaliação, de regulação e de supervisão de que trata a 
Lei n. 10.861, de 14 de abril de 2004, a sede da instituição de 
ensino acrescida dos endereços dos polos de educação a 
distância, quando previstos no Plano de Desenvolvimento 
Institucional e no Projeto Pedagógico de Curso. 

§ 2º É permitido o credenciamento de instituição de ensino 
superior exclusivamente para oferta de cursos de graduação e 
de pós-graduação lato sensu na modalidade a distância. 

 

Segundo a Portaria Normativa n. 11, de 20 de junho de 201738: 

 

Art. 12. As IES credenciadas para a oferta de cursos superiores 
a distância poderão criar polos EaD por ato próprio observando 
os quantitativos máximos definidos no quadro a seguir, 
considerados o ano civil e o resultado do Conceito Institucional 
mais recente: 

 

 

Conceito 
institucional 

Quantitativo anual de 
polos 

3 50 

4 150 

5 250 

 

 
37 Lei n. 9.057. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-

2018/2017/decreto/D9057.htm>. 
38 Portaria normativa n. 11/2017. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=66431-portaria-normativa-11- 

pdf&category_slug=maio-2017-pdf&Itemid=30192>. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D9057.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D9057.htm
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&amp;view=download&amp;alias=66431-portaria-normativa-11-
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Dessa forma, como dito anteriormente, a Faculdade Paulista de Serviço 

Social - FAPSS - atuará somente com a sede da instituição como polo de apoio 

presencial (na cidade de São Paulo), porém tendo em vista a abertura de outros 

polos futuramente, de acordo com a legislação vigente. 

 

3.46- PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 

A Faculdade Paulista de Serviço Social - FAPSS - tem por objetivo 

desenvolver um estudo de viabilidade de oferta de programa de pós-graduação 

stricto sensu futuramente. Isso se dará mediante tal estudo e o cumprimento de 

todos os trâmites legais (MEC e Capes), os quais irão convergir para promover 

a oferta do mestrado profissional também na modalidade de educação a 

distância. 

 

3.47- AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO 
INSTITUCIONAL 

A avaliação das instituições de ensino superior brasileiras é uma 

ferramenta poderosa para as necessárias mudanças na educação superior, 

visando à melhoria na qualidade e maior aproximação com a sociedade 

contemporânea. 

A valorização e a ampliação do conhecimento possibilitam a oportunidade 

de novos serviços, forçando o indivíduo a buscar o aprimoramento pessoal e a 

atualização dos seus conhecimentos. 

A avaliação, entendida como um insumo do processo mais amplo de 

planejamento da organização permite, enfim, obter o diagnóstico de 

necessidades e identificar as ações a serem contempladas na gestão da 

organização. 

Assim, a avaliação institucional consiste em um processo permanente de 

elaboração de conhecimento e de intervenção prática, que permite 

retroalimentar as mais diversas atividades da instituição durante todo o seu 

desenvolvimento. 

É necessário garantir que a avaliação não seja praticada de forma 

burocrática, empobrecendo seu potencial educativo, de evidenciar as mudanças 
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necessárias para que o ensino superior possa reencontrar sua identidade e 

cumprir seu real papel social, diante de uma realidade caracterizada pela 

incerteza do futuro. 

O sucesso das políticas públicas de avaliação passa pelo respeito e 

reconhecimento da importância do projeto institucional, único referencial capaz 

de qualificar o conceito de qualidade de ensino que se pretende construir no 

interior das IES. É para o conjunto de atores que compõe esse cenário que a 

avaliação deve fazer sentido, para que eles possam igualmente dar sentido ao 

seu trabalho pedagógico, sem perder de vista o contexto social em que se 

inserem. 

Dessa forma, a avaliação institucional se justifica pelos objetivos que 

reafirma e que não podem ser examinados de forma massificada na medida em 

que a homogeneização das instituições põe a perder a riqueza da sua 

diversidade. 

 

3.48- CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

Dependendo da função exercida, o candidato deverá ter formação 

acadêmica de nível superior, médio ou fundamental. Será desejável experiência 

profissional preferencialmente na educação a distância, demonstrando 

habilidade com manuseio de documentos burocráticos, redação de textos, 

cálculos numéricos básicos e familiaridade com informática. 

As etapas e procedimentos para análise do candidato à vaga no corpo 

técnico- administrativo serão: 

− Análise de curriculum vitae do candidato; 

− Prova de informática, de acordo com a função; 

− Entrevista. 

Finalizado o processo seletivo, será iniciado o processo de contratação, 

que seguirá dentro dos moldes legais e já praticados pela Faculdade Paulista de 

Serviço Social - FAPSS -. Após a contratação, todos os membros do corpo 

técnico-administrativo passarão por período de treinamento de acordo com as 

atividades a serem exercidas. 
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3.48.1- REGIME DE TRABALHO DO CORPO TÉCNICO-

ADMINISTRATIVO QUE ATUARÁ NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

As relações de trabalho dos membros do corpo técnico-administrativo 

serão regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), pelas demais 

legislações e pelos acordos ou convenções coletivas de trabalho da classe, 

relativos à base territorial da instituição. 

A contratação se dará pelas normas da CLT e, em geral, no regime de 44 

(quarenta e quatro) horas semanais, como prevê a nova legislação trabalhista. 

A adequação quanto ao regime de trabalho será observada de acordo com as 

regras e normas estabelecidas pelo Ministério do Trabalho, por meio de suas 

Portarias. 

 

3.48.2 - CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO QUE ATUARÁ NA 

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E SUA QUALIFICAÇÃO OU EXPERIÊNCIA 

PROFISSIONAL NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

O corpo técnico-administrativo da Faculdade Paulista de Serviço Social - 

FAPSS - será composto de 30% de funcionários com formação superior, 

conforme mostra o quadro a seguir. 

GRAU DE ESCOLARIDADE NÚMERO DE 

COLABORADORES 
% 

Fundamental 5 10,9% 

Médio 25 54,3% 

Superior 9 19,6% 

Pós-graduação (lato sensu) 7 15,2% 

Pós-graduação (stricto sensu) 0 0,0% 

TOTAL 46 100,0% 

 

3.48.3- POLÍTICA DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO 

A Faculdade Paulista de Serviço Social - FAPSS - incentivará a 

capacitação de seus funcionários por meio das seguintes ações: 
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a) Oferta de cursos de capacitação funcional na própria Faculdade; 

b) Apoio financeiro para a participação em cursos, pertinentes ao cargo 

exercido pelo funcionário, oferecidos por outras IES ou por instituições 

profissionais; 

c) Apoio financeiro para a participação em congressos, seminários e 

outros eventos de interesse da instituição e compatíveis com o cargo 

do funcionário solicitante; 

d) Concessão de bolsas nos cursos de graduação oferecidos pela 
Faculdade; 

e) Concessão de bolsas nos cursos de pós-graduação. 

 

3.48.4- PLANO DE CARREIRA DO PESSOAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

O plano de carreira técnico-administrativo aprovado pela mantenedora e 

pelo Conselho Superior regula as condições de admissão, preveem direitos e 

vantagens, bem como os deveres e responsabilidades dos membros do corpo 

técnico- administrativo da FAPSS, como também, estabelece a progressão na 

carreira. 

As relações de trabalho dos membros do corpo técnico-administrativo 

serão regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, pelas demais 

legislações pertinentes, por este Plano e pelos acordos ou convenções coletivas 

de trabalho da classe, relativos à base territorial da Instituição. 

A adequação quanto ao regime de trabalho é observada de acordo com 

as regras e normas estabelecidas pelo Ministério do Trabalho, por meio de suas 

Portarias. 

O presente Plano de carreira Técnico-Administrativo tem a finalidade de: 

I -   promover a valorização do corpo técnico-administrativo da FAPSS, 

por meio   da identificação e aprimoramento de aptidões e habilidades 

técnico-profissionais; 

II - definir uma estrutura de cargos e salários capaz de possibilitar um 

equilíbrio e coerência entre os valores efetivamente pagos e os 

serviços realizados; 

III - possibilitar o reconhecimento efetivo ao mérito profissional por meio 
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de uma progressão funcional com base na avaliação de desempenho; 

IV - implementar critérios para a avaliação da oferta de cargos e salários, 

como forma de preservar, atrair e manter na instituição os melhores 

profissionais do mercado de trabalho. 

A progressão na carreira técnico-administrativa se dará por mérito 

profissional e progressão por capacitação profissional, observado o interstício de 

dezoito (18) meses, disponibilidade de vaga e interesse da instituição. 

 

3.49- PERFIL DO CORPO DOCENTE QUE ATUARÁ NA EDUCAÇÃO A 
DISTÂNCIA 

Do docente candidato serão exigidos o Currículo Lattes e a comprovação 

de sua t itulação, bem como de suas atividades acadêmicas e não acadêmicas 

desenvolvidas. O objetivo será avaliar o aperfeiçoamento profissional, a 

produção intelectual e a atualização científica, por meio da evidência de 

trabalhos e atividades acadêmicas em relação ao ensino, à iniciação científica e 

à extensão. 

Nesse sentido, os requisitos relevantes exigidos do candidato docente 

serão a comprovação de: 

a) Titulação de mestre ou doutor, mediante diploma de mestrado ou 

doutorado emitido por instituições de ensino reconhecidas pelo 

MEC/Capes, ou ata de defesa de dissertação de mestrado, ou tese de 

doutoramento, com validade de um ano; 

b) Produção de natureza intelectual, científica, artística e cultural, técnica 

ou tecnológica; 

c) Exercício de docência no magistério superior; 

d) Experiência em educação a distância; 

e) Exercício profissional fora do magistério; 

f) Participação em projetos de pesquisa, iniciação científica, extensão; 

g) Orientação de Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs), dissertação 

de mestrado, tese de doutoramento; 

h) Participação em banca de defesa de TCC, examinadora de dissertação 

de mestrado ou tese de doutoramento, processo seletivo docente do 
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magistério superior; 

i) Atividades em funções na administração acadêmica, compreendendo 

direção, gestão, coordenação; participação em conselhos, colegiados, 

comissões permanentes, polos de apoio presencial, elaboração de 

material. 

Os requisitos de titulação, experiência no magistério superior e 

experiência profissional fora do magistério, acima referidos serão parâmetros 

para pontuação em processo seletivo e contratação docente e também para 

progressão na carreira docente. Eles irão orientar o perfil do corpo docente da 

Faculdade Paulista de Serviço Social - FAPSS. 

No quadro abaixo, descrevemos a titulação dos professores - 

conteudistas dos cursos da Faculdade Paulista de Serviço Social - FAPSS -, 

conforme PPC e matriz curricular dos cursos. 

 

3.49.1- QUADRO DE DOCENTES – PROFESSORES-CONTEUDISTAS 

DOCENTES F % 

Doutorado 6 66,7% 

Mestrado 3 33,3% 

Especialização 0 00,0% 

Total 9 100,0% 

 

3.49.2- CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO 

A Faculdade Paulista de Serviço Social - FAPSS - avaliará 

constantemente a evolução de candidatos e matrículas nos cursos, com a 

finalidade de identificar a demanda de contratação de novos docentes. Caberá 

à Coordenadoria de Cursos realizarem o processo de seleção de novos 

docentes. 

Com relação ao corpo de tutores, a política de expansão está dividida 

basicamente em três grandes grupos, a saber: 

● ampliação do corpo: corresponde à contratação de novos profissionais 

para fazer frente à demanda dos novos cursos/turmas/vagas; 
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● capacitação: corresponde ao investimento em educação continuada do 

corpo de tutores por meio de incentivos para participação de programas 

e eventos dentro da casa, participação em congressos, seminários, 

simpósios, cursos e palestras etc.; 

● manutenção do atual: corresponde à remuneração básica do atual corpo 

de tutores e dos novos integrantes do quadro, bem como à escala de 

ascensão constante do Plano de Carreira, os incentivos salariais, tais 

como, horas-atividade e outros. 

 

3.49.3- POLÍTICAS DE CAPACITAÇÃO E A QUALIFICAÇÃO DOS 

DOCENTES PARA EAD 

A Faculdade Paulista de Serviço Social - FAPSS - facultará aos docentes 

em educação a distância a política institucional de capacitação e qualificação. 

Todos os docentes (indistintamente) serão convidados a participar de uma 

especialização em tecnologia e educação a distância. Nesse sentido, haverá a 

qualificação dos docentes em EaD. Além disso, entre os objetivos da instituição 

estará o de promover a formação continuada dos seus docentes, por meio de 

um programa de capacitação continuada. 

Dessa forma, os elementos de sustentação das práticas de docentes na 

Faculdade Paulista de Serviço Social - FAPSS - serão os seguintes: 

• Manual do docente – contendo informações que irão auxiliar o tutor no 

desenvolvimento de suas funções. 

• Orientação personalizada – a ser realizada de acordo com as 

necessidades, quando diagnosticadas falhas ou ausência de prática na 

EaD. 

• Curso de capacitação para docentes e tutores – serão disponibilizados no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) alguns cursos, sendo que os 

docentes poderão iniciá-los em qualquer módulo. Entre esses cursos 

estarão: formação docente para a diversidade, múltiplas competências 

para os profissionais da educação, legislação educacional, metodologia 

da pesquisa e do trabalho científico, cenários e as modalidades da EaD, 
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didática e o design instrucional, EaD nas organizações, aprendizagem em 

ambientes virtuais etc. 

 

3.49.4- PLANO DE CARREIRA DESTINADO AOS PROFESSORES QUE 

ATUARÃO NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

A Faculdade Paulista de Serviço Social - FAPSS - terá um plano de carreira 

docente que será aprovado pelo Conselho Acadêmico Superior e pela 

Mantenedora e encaminhado à Delegacia Regional do Trabalho para aprovação 

e homologação. 

O plano de carreira docente apresentará uma hierarquia de 04 (quatro) 

categorias funcionais, designadas como: professor-auxiliar, professor-

assistente, professor-adjunto e professor-titular. Todas essas categorias terão 

exigências específicas, a saber: 

I. Professor-titular – ser portador do título de doutor (obtido nos termos 

da lei), acrescido de 03 (três) anos de experiência comprovada no 

magistério superior na instituição. 

II. Professor-adjunto – possuir o título de mestre ou estar cursando 

doutorado, (obtido nos termos da lei), acrescido de 02 (dois) anos de 

experiência no ensino superior na instituição. 

III. Professor-assistente: pós-graduado em curso de especialização lato 

sensu devidamente reconhecido, acrescido de 02 (dois) anos de 

experiência na instituição. 

IV. Professor-auxiliar: pós-graduado em curso de especialização 

lato sensu, reconhecido por Instituição de Ensino Superior. 

 

A partir do primeiro dia do mês subsequente à aprovação do 

enquadramento pela mantenedora, o docente fará jus ao recebimento dos novos 

valores referentes à sua categoria funcional, nos termos do despacho de 

deferimento à solicitação. 

 

4.49.5- SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL DE PROFESSORES DO QUADRO DE 
EAD 
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Eventualmente, e por tempo estritamente determinado, a Faculdade 

Paulista de Serviço Social - FAPSS - poderá dispor de professores fora do 

quadro de carreira docente (denominados de visitantes, colaboradores e/ou 

auxiliares), destinados a suprir a falta temporária de docentes integrantes da 

carreira. 

Eles serão admitidos temporariamente, na forma da legislação trabalhista 

vigente, com competência específica para atuar em programa especial de 

ensino, pesquisa e extensão. Serão docentes admitidos em caráter emergencial 

e com supervisão do Conselho Superior, para exercer funções auxiliares de 

magistério. 

A contratação desses professores ocorrerá para atender à necessidade 

temporária decorrente do afastamento de docentes por interesse institucional; 

tratamento de saúde; licença-maternidade e especial; interesse particular ou 

público, de modo não remunerado, ou ainda por qualificação profissional. Nesses 

casos, para a seleção do professor-colaborador, serão aplicados os critérios de 

seleção de docentes, priorizando currículo existente no banco de dados da 

instituição, previamente cadastrado. A sua remuneração será por valor hora-aula 

de acordo com tabela específica da instituição disposta em sua política salarial. 

O prazo do contrato do professor-colaborador será de 06 (seis) meses, 

podendo ser renovado pelo mesmo período. Em caso de afastamento para 

qualificação profissional, o contrato do professor-colaborador será igual ao prazo 

do afastamento. 

 

3.50- TITULAÇÃO E A EXPERIÊNCIA COM EAD DO CORPO DE TUTORES 

A Faculdade Paulista de Serviço Social - FAPSS - terá o objetivo de 

desenvolver um trabalho de qualidade e excelência em educação e realizar o 

atendimento aos indicadores de qualidade do Ministério da Educação (MEC), 

exigindo do profissional que vai exercer a função de tutor à distância ou 

presencial o título de graduação em curso superior, preferencialmente na área 

do curso que é o objetivo de tutoria ou na grande área de conhecimento dos 

cursos ofertados. Será igualmente exigida especialização em EaD ou na área do 

curso-objeto de tutoria, além de treinamento específico em educação a distância 

em cursos da própria Faculdade Paulista de Serviço Social – FAPSS. 
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3.50.1- QUALIFICAÇÃO DO TUTOR COM EXPERIÊNCIA EM EAD 

A Faculdade Paulista de Serviço Social - FAPSS - priorizará a 

qualificação, por meio da experiência em educação a distância, dos tutores 

centrais e locais. Serão priorizados profissionais que possuam experiência como 

docentes do ensino superior ou no mercado de trabalho na área em que 

pretendem desenvolver a tutoria. 

Como a modalidade EaD ainda é recente, há pouca oferta de tutores 

qualificado, a Faculdade Paulista de Serviço Social - FAPSS - proporcionará um 

programa de capacitação, visando ao aperfeiçoamento desses profissionais, 

para que conheçam e saibam trabalhar com as metodologias em EaD e atuem 

como facilitadores da aprendizagem, no acompanhamento e na orientação do 

desenvolvimento de alunos com qualidade e comprometimento. 

 

3.50.2- POLÍTICAS DE CAPACITAÇÃO/QUALIFICAÇÃO DOS TUTORES 

QUE ATUARÃO NOS FUTUROS POLOS DE APOIO PRESENCIAL E A 

DISTÂNCIA 

A Faculdade Paulista de Serviço Social - FAPSS - facultará aos tutores em 

educação a distância os mesmos benefícios concedidos aos seus docentes, 

seguindo, assim, a política institucional de capacitação e qualificação. 

Em especial, ressalta-se que todos os tutores (indistintamente) serão 

convidados a participar de uma especialização em tutoria para a educação a 

distância. Nesse sentido, a qualificação dos tutores em EaD também se dará por 

meio do suporte de um responsável pela tutoria a distância, que supervisionará 

e coordenará as atividades operacionais de tutoria, ao passo que o coordenador 

do curso irá supervisionar e coordenar as atividades acadêmicas de seus tutores. 

Como entre os objetivos da tutoria a distância da Faculdade Paulista de 

Serviço Social - FAPSS - estará à formação continuada dos seus tutores locais, 

haverá um programa de capacitação continuada para tutores. Dessa forma, os 

elementos de sustentação das práticas tutoriais serão os seguintes: 

• Manual do tutor: contendo informações que irão auxiliar o tutor no 

desenvolvimento de suas funções. 
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• Orientação personalizada: a ser realizada de acordo com as 

necessidades, quando diagnosticadas falhas ou ausência de práticas 

tutoriais. 

• Curso de capacitação para tutores: serão disponibilizados no Ambiente 

Virtual de Aprendizagem (AVA) alguns cursos, sendo que os tutores 

poderão iniciá-los em qualquer módulo. Entre esses cursos estarão: 

formação docente para a diversidade, múltiplas competências para os 

profissionais da educação, legislação educacional, metodologia da 

pesquisa e do trabalho científico, regulamentação e políticas em 

educação a distância, cenários e modalidades da EaD, aprendizagem 

na modalidade de educação a distância, docência no ensino superior, 

atuação da tutoria na educação a distância, novas linguagens e 

tecnologias educacionais. 

 

3.50.3- PLANO DE CARREIRA PARA OS TUTORES 

Atualmente, na EaD, tendo em vista a ampliação do número de alunos 

atendidos e o uso de diversas tecnologias de informação e comunicação, 

diversificam - se as tarefas e responsabilidades dos protagonistas do processo 

de ensino. Em função disso é natural que se constituam dois segmentos de 

professores: os professores-tutores (com atuação prioritária na relação direta 

com os alunos e foco na dinâmica operacional do processo de ensino) e o 

professor com responsabilidade na definição de conteúdo e instrumentos de 

avaliação da aprendizagem dos alunos (que se soma às atividades de interação 

com alunos e com os próprios professores-tutores). 

O crescimento do setor de EaD no cenário educacional brasileiro resulta 

no aumento da quantidade de tutores, que vivem na incerteza quanto aos seus 

direitos e referenciais de representação sindical. Entretanto, na Faculdade 

Paulista de Serviço Social - FAPSS, o tutor será considerado professor e, 

portanto, possuirá os mesmos direitos e deveres do docente da educação a 

distância. 

Como a modalidade EaD ainda é recente, há pouca oferta de tutores 

qualificados. Assim, a Faculdade Paulista de Serviço Social - FAPSS - 

proporcionará um programa de capacitação, visando ao aperfeiçoamento desses 
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profissionais para que conheçam e saibam trabalhar com as metodologias em 

EaD e atuem como facilitadores da aprendizagem, no acompanhamento e na 

orientação do desenvolvimento de alunos com qualidade e comprometimento. 

Portanto, o plano de carreira do tutor será o mesmo do docente, ou seja: 

apresentará uma hierarquia de 04 (quatro) categorias funcionais, designadas 

como: professor-auxiliar, professor-assistente, professor-adjunto e professor-

titular. Todas essas categorias terão exigências específicas, a saber: 

I. Professor-titular – ser portador do título de doutor (obtido nos termos 

da lei), acrescido de 03 (três) anos de experiência comprovada no 

magistério superior na instituição. 

II. Professor-adjunto – possuir o título de mestre ou estar cursando 

doutorado, (obtido nos termos da lei), acrescido de 02 (dois) anos de 

experiência no ensino superior na instituição. 

III. Professor-assistente: pós-graduado em curso de especialização lato 

sensu devidamente reconhecido, acrescido de 02 (dois) anos de 

experiência na instituição. 

IV. Professor-auxiliar: pós-graduado em curso de especialização lato 

sensu reconhecido por Instituição reconhecida pelos órgãos 

competentes. 

A partir do primeiro dia do mês subsequente à aprovação do 

enquadramento pela mantenedora, o tutor fará jus ao recebimento dos novos 

valores referentes à sua categoria funcional, nos termos do despacho de 

deferimento à solicitação. 

 

3.50.4- PLANO DE EXPANSÃO DO CORPO DE TUTORES (PRESENCIAIS E 

A DISTÂNCIA) PARA ACOMPANHAR A AMPLIAÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO 

DOS CURSOS EAD COM DADOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS 

A expansão do corpo de tutores acompanhará as 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. 
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Essa expansão, entretanto, poderá sofrer alterações a partir de fatores que 

são, em igual medida, tão inerentes ao contexto atual e futuro da educação 

superior no Brasil e no mundo quanto derivados da própria Missão da Faculdade 

Paulista de Serviço Social - FAPSS -, no que tange à inclusão social e ao acesso 

ao ensino superior de qualidade por diferentes classes sociais, a saber: 

I. A expansão da oferta de cursos na modalidade EaD; 

II. A abertura de novos polos de EAD em diferentes localidades do Brasil 

pela Faculdade Paulista de Serviço Social - FAPSS -; 

III. A abertura de novos campos e cursos para a oferta na modalidade 

presencial em diferentes municípios do Estado. 

Esses fatores, por sua vez, estão ligados diretamente à perspectiva de 

aumento provável de matrículas do ensino superior brasileiro nos próximos anos. 

O corpo de tutores, ao ser contratado, deverá dedicar no mínimo 06 (seis) 

horas de trabalho por semana para atendimento de até 50 (cinquenta) alunos 

por curso. Quando o polo apresentar um número acima de 03 (três) tutores, ao 

menos um deles deverá ser contratado para trabalhar 20 horas por semana. A 

substituição do tutor pode se dar por pedido do próprio tutor ou por iniciativa do 

gestor ou da Faculdade Paulista de Serviço Social - FAPSS. 

 

3.50.5- CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS TUTORES 

Para seleção dos tutores, a Faculdade Paulista de Serviço Social – 
FAPSS- adotará os seguintes requisitos: 

• Requisitos obrigatórios: 

o Conhecimentos básicos em informática; 

o Curso de graduação na área dos cursos reconhecido pelo MEC; 

• Requisitos desejáveis: 

o Experiência em tutoria; 

o Experiência em educação a distância. 

• As etapas e procedimentos para análise do candidato a tutor são: 

• Análise de curriculum vitae e Lattes do candidato; 

• Prova de Informática; 

• Entrevista. 

Finalizado o processo seletivo, inicia-se o processo de contratação, que 
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seguirá dentro dos moldes legais e já praticados pela Faculdade Paulista de 

Serviço Social - FAPSS. 

 

3.51. INTERNACIONALIZAÇÃO 

O conceito de internacionalização, na educação superior, não tem mais 

do que duas décadas e antes dos anos noventa, o termo usado coletivamente 

era “educação internacional”. Isto era menos um conceito do que um termo 

abrangente, que buscava englobar toda uma série fragmentada de atividades 

internacionais, pouco relacionadas entre si, na educação superior: o estudo no 

exterior, orientação de estudantes estrangeiros, intercâmbio de estudantes e 

funcionários entre universidades, ensino voltado para o desenvolvimento e 

estudos de áreas específicas. Foi somente nas duas últimas décadas que se 

tornou possível observar uma transição gradual do uso de “educação 

internacional” para “internacionalização da educação superior”, e a criação de 

uma abordagem mais conceitual para a internacionalização. 

Se a internacionalização ainda é um conceito relativamente jovem, temos 

até uma necessidade de repensá-lo – com base numa série de fatores principais. 

Em primeiro lugar, o discurso da internacionalização nem sempre parece ser 

associado à realidade, sendo a internacionalização mais frequentemente 

interpretada como um sinônimo de educação internacional – ou seja, uma soma 

de termos fragmentados e geralmente pouco relacionados entre si – do que 

como um processo e um conceito abrangentes.  

O contexto do ensino superior internacional também está mudando num 

ritmo acelerado. Até recentemente, a “internacionalização” no sentido da 

“educação internacional” era predominantemente um fenômeno ocidental, e os 

países em desenvolvimento desempenhavam nele um papel reativo. As 

economias emergentes e a comunidade de educação superior de outras partes 

do mundo estão alterando a paisagem da internacionalização. Afastando-se do 

conceito ocidental e neocolonial, que orienta a percepção de 

“internacionalização” de muitos educadores, este princípio precisa incorporar 

estas visões diferentes e emergentes. 

Vários fatores – como a queda da cortina de ferro, o processo da 
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unificação europeia e a crescente globalização de nossas economias e 

sociedades – desempenharam um papel nesta transferência de uma noção 

fragmentada e marginal de “educação internacional” para o conceito da 

internacionalização mais integrado, ou seja, abrangente. 

A internacionalização tem sido entendida no Brasil como uma forma de 

melhorar as instituições de ensino superior (IES) e sua imagem por meio de 

intercâmbio de professores e estudantes com centros mais avançados. Isso já é 

um avanço importante e tem ocorrido na América Latina como um todo, mas 

ainda de forma tímida. 

No entanto, o conceito amplo e moderno de internacionalização tende a 

se ampliar, incorporando os princípios da globalização, isto é, como inserir a IES 

no mundo global, quebrando as barreiras do regionalismo e participando de 

alianças e cooperações vencer-vencer, em que ambas as partes se beneficiam, 

nem sempre e necessariamente, no entanto, em relação aos mesmos itens. 

Ser globalizado no ensino superior é acolher com naturalidade estudantes 

e professores estrangeiros e integrá-los sem dificuldade à rotina institucional, é 

reconhecer a necessidade do domínio generalizado da língua inglesa na 

instituição, é buscar parcerias para troca de acadêmicos de forma ampla 

independentemente da situação financeira de cada um, mesmo que a partir de 

projetos diferenciados e adaptados a cada realidade. 

Um programa sério institucional de internacionalização exige geralmente 

uma adaptação na missão da instituição, a revisão das formas de recrutamento 

de professores e gestores e uma reavaliação de suas prioridades, currículos e 

atividades acadêmicas, que incorporem as novas necessidades e suas 

repercussões nos próprios documentos legais da instituição (PDI, Planejamento 

Estratégico, Projeto Pedagógico de Curso) facilitando a dupla titulação, o 

reconhecimento de créditos obtidos no exterior, a contratação de docentes e 

gestores estrangeiros. Tudo isso, para ser feito aos poucos, num cenário de 

algumas décadas e a Faculdade Paulista de Ensino Superior – FAPSS – 

pretende desenvolver um programa de internalização por meio de parcerias, 

convênios, intercâmbio com Instituições que venham agregar o valor da visão de 

qualidade, muito mais avançadas que algumas IES brasileiras e que atendam 
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aos projetos da FAPSS, em tamanho, missão e perfil de alunos, tanto no setor 

público quanto no setor privado. 

 

 3.52- AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

Uma instituição de educação superior (IES) se constrói melhor quando 

alicerçada em discussões, ações e reflexões, uma vez que cada instituição tem 

características peculiares. Para tanto, é necessário estabelecer um processo 

avaliativo eficiente, gerado e constituído pela sua própria comunidade 

acadêmica. Assim, a autoavaliação surge como um método para a IES repensar 

suas práticas, seus princípios, seus valores, sua missão, enfim, todo o conjunto 

que a constitui, pois rompe com visões centralizadoras e autoritárias. Desse 

modo, um processo da amplitude da avaliação institucional poderá contribuir 

para que a IES forme cidadãos críticos, reflexivos e profissionais competentes. 

Nesse sentido, o processo de autoavaliação institucional que será 

implementado pela Faculdade Paulista de Serviço Social - FAPSS - visa a 

estimular a comunicação entre o meio acadêmico e a sociedade civil organizada, 

com o objetivo de aprimorar os processos e melhor atender às necessidades da 

comunidade. Subsidiará, também, a tomada de decisões de curto, médio e longo 

prazo, que orientarão a gestão institucional, pretendendo suprir possíveis 

vulnerabilidades e consolidar os pontos fortes da instituição. 

Sendo assim, a avaliação institucional abrangerá as dez dimensões 

institucionais dispostas no artigo 3º da Lei n. 10.861, de 14 de abril de 2004, que 

institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES e dá 

outras providências, conforme segue: 

I. A missão e o plano de desenvolvimento institucional; 

II. A política para o ensino, a extensão, a pós-graduação e as 
respectivas formas de operacionalização, incluídos os 
procedimentos para estímulo à produção acadêmica, as bolsas 
de pesquisa, de monitoria e demais modalidades; 

III. A responsabilidade social da instituição, considerada 
especialmente no que se refere à sua contribuição em relação à 
inclusão social, ao desenvolvimento econômico e social, à 
defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção 
artística e do patrimônio cultural; 

IV. A comunicação com a sociedade; 



198 

 

 

V. As políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do 
corpo técnico-administrativo, seu aperfeiçoamento, 
desenvolvimento profissional e suas condições de trabalho; 

VI. Organização e gestão da instituição, especialmente o 
funcionamento e representatividade dos colegiados, sua 
independência e autonomia na relação com a mantenedora, e a 
participação dos segmentos da comunidade universitária nos 
processos decisórios; 

VII. Infraestrutura física, especialmente a de ensino e de 
pesquisa, biblioteca, recursos de informação e comunicação; 

VIII. Planejamento e avaliação, especialmente os processos, 
resultados e eficácia da autoavaliação institucional; 

IX. Políticas de atendimento aos estudantes; 

X. Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado 
social da continuidade dos compromissos na oferta da 
educação superior. 

 

O processo de avaliação interna da Faculdade Paulista de Serviço Social 

- FAPSS - será coordenado pela sua Comissão Própria de Avaliação (CPA), 

conforme estabelece o SINAES. A CPA será constituída por ato do dirigente 

máximo da instituição, ou por previsão no seu próprio estatuto ou regimento, 

assegurada a participação de todos os segmentos da comunidade universitária 

e da sociedade civil organizada, e vedada a composição que privilegie a maioria 

absoluta de um dos segmentos. Além disso, terá atuação autônoma em relação 

a conselhos e demais órgãos colegiados existentes na instituição. 

Conforme regimento interno da Faculdade Paulista de Serviço Social - 

FAPSS, a CPA será composta por: 

I. 1 (um) representante do corpo discente; 

II. 1 (um) representante do corpo técnico-administrativo; 

III. 1 (um) representante do corpo docente; 

IV. 1 (um) representante da sociedade civil organizada; e 

V. 1 (um) coordenador da CPA. 

 

A metodologia de trabalho da CPA será pautada em três eixos: 

 a) 1º eixo: Preparação 

• Constituição de CPA; 

• Sensibilização; 
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• Elaboração do projeto de avaliação. 

 b) 2º eixo: Desenvolvimento 

• Ações; 

• Levantamento de dados e informações; 

• Tabulação e análise; 

• Análise das informações: relatórios parciais. 

 c) 3º eixo: Consolidação 

• Relatório final; 

• Divulgação; 

• Balanço crítico. 

Após a sua implementação, a CPA trabalhará na sensibilização da 

comunidade e no planejamento de ferramentas avaliativas eficientes para as 

unidades da instituição, visando a excelência do ensino, da pesquisa e extensão. 

Conduzirá ainda a criação de instrumentos diversificados de coletas de dados, 

voltados às particularidades de cada segmento e de cada objeto de análise, que 

fomentem o engajamento de todos os atores sociais nas várias etapas do 

processo. 

A tabulação dos dados coletados dará origem aos relatórios finais, que 

irão expressar o resultado da avaliação institucional. Os dados quantitativos e 

qualitativos, em diversas dimensões avaliativas, servirão como suporte para o 

aperfeiçoamento do Projeto Pedagógico e do Plano de Desenvolvimento 

Institucional e para implementação de novas metodologias que acompanhem 

a evolução tecnológica, cultural, organizacional e científica do processo de 

ensino e aprendizagem a distância. Os resultados da autoavaliação serão 

divulgados em diversos meios, tais como reuniões, documentos informativos 

(impressos e eletrônicos), seminários e outros. 

Uma vez tornada pública à comunidade, a divulgação dos resultados 

propiciará um balanço crítico que norteará a tomada de decisões da instituição. 

Dessa forma, o processo de autoavaliação servirá como ferramenta de 

gestão e consolidará a participação da comunidade no planejamento de ações 

permanentes pela busca da qualidade no desempenho acadêmico e do 

fortalecimento dos compromissos político-sociais da Faculdade Paulista de 
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Serviço Social - FAPSS. 

 

4- DEMONSTRATIVO DE CAPACIDADE E SUSTENTABILIDADE 
FINANCEIRA 

A Faculdade Paulista de Serviço Social - FAPSS - é uma instituição na 

modalidade de EAD nova, tem uma visão de uma Instituição que será 

reconhecida pela excelência de seus cursos nos próximos cinco anos.  A 

mantenedora quer apoiar a Instituição no alcance dessa visão, como também na 

realização da missão institucional, porque entende que a educação é uma 

prioridade neste país. 

Nesse contexto, o projeto Faculdade Paulista de Serviço Social - FAPSS 

- está em construção, o plano de desenvolvimento institucional aponta para uma 

expansão de cursos na modalidade EaD, com articulação no trinômio do ensino-

pesquisa/iniciação científica-extensão. 

Com vistas a viabilizar esse projeto institucional, acredita-se na 

capacidade da Instituição em obter receitas.  Não obstante, haverá aporte de 

recursos por parte da entidade mantenedora da Instituição, porque esta acredita 

no projeto Faculdade e quer impulsionar o desenvolvimento da Faculdade e da 

região onde atuará. 

Nessa lógica, a Faculdade Paulista de Serviço Social - FAPSS - pretende 

se desenvolver com força e vontade, fundamentada na sua capacidade de 

geração de receita e na sustentabilidade financeira com que a entidade 

mantenedora se propõe considerado seu interesse em comum com a Instituição. 

 

4.1.    FINANCIAMENTO E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 

A receita operacional da Faculdade Paulista de Serviço Social - FAPSS - 

será obtida na forma de mensalidades, taxas, emolumentos, serviços, com vistas 

a manter suas atividades e projetos educacionais. A Instituição aposta na 

sustentabilidade institucional a partir do oferecimento de um ensino de qualidade, 

na aplicação de estratégias de divulgação e marketing para a captação de 

alunos, de maneira que se gere receitas por meio de matrículas e mensalidades. 

Concomitante a esse esforço empreendedor na sustentabilidade da Instituição, 
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conta-se com a possibilidade de aporte de recursos financeiros da entidade 

mantenedora, além de fontes de instituições financeiras do mercado. 

 

 4.2. GESTÃO ECONÔMICA - FINANCEIRA ESTRATÉGICA 

A Faculdade Paulista de Serviço Social - FAPSS - conta com suporte de 

sistema contábil gerencial para controle de recursos provenientes de 

mensalidades dos alunos, bem como de taxas, emolumentos, prestação de 

serviços, como também, dos aportes de recursos oriundos da entidade 

mantenedora, e a aplicação desses recursos nas atividades e projetos 

educacionais. 

Essas informações são de controle gerencial de modo a garantir 

viabilidade e sustentabilidade econômico-financeira institucional, como vistas à 

efetiva consecução dos objetivos institucionais, na perspectiva da realização de 

sua missão e alcance da sua visão organizacional. 

O Conselho Superior (CONSUP) como órgão colegiado máximo da Instituição, 

deverá acompanhar a execução orçamentária institucional, como forma de 

democratizar o acesso às informações econômico-financeiras, em que a 

responsabilidade pela execução orçamentária está a cargo da Direção 

Institucional, que é a equipe executiva da Faculdade, conforme seu regimento. 

 

4.3. PLANO DE INVESTIMENTO 

A Instituição tem como política de investimento as próprias diretrizes do 

PDI, tem como referência suas metas e objetivos, demandas naturais de espaço 

físico em função do crescimento e expansão institucional, consoante às 

necessidades didático-pedagógicas. 

Evidente que a entrada de receitas na Instituição, elementos de influência 

externa como a economia, os índices macroeconômicos, o mercado de trabalho 

como fonte de geração de demanda para as Faculdades, de maneira geral, são 

fatores limitadores ao investimento.  Todavia, a demanda por aportes de 

recursos, por vezes substancial, deverá ser no tamanho adequado e suficiente 

para cobrir as necessidades de custeio de pessoal, manutenção e, sobretudo, 
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de investimentos.  A Faculdade, como mantida, tem o compromisso responsável 

da entidade mantenedora. 

Algumas diretrizes gerais de investimento são consideradas relevantes 

para a mantida e mantenedora, a saber: 

I – Investimento na capacitação docente, como meio de oferecer cursos 

de qualidade à sociedade. 

II – Investimento na equipe técnica-administrativa para oferecer serviço, 

atendimento e suporte acadêmicos e administrativos compatíveis com 

as necessidades didático-pedagógicas, bem como para a gestão da 

Instituição de Ensino. 

III – Investimento na infraestrutura da Instituição, de modo a possibilitar, 

viabilizar o exercício das atividades e projetos educacionais da 

Faculdade Paulista de Serviço Social - FAPSS. 

IV – Investimento na tecnologia da informação e comunicação, 

infraestrutura fundamental para atuação competente e de qualidade na 

EaD. 

A seguir, encontram-se os demonstrativos de capacidade e 

sustentabilidade da Faculdade Paulista de Serviço Social - FAPSS - da seguinte 

forma: o objetivo é dar uma visão do todo da sustentabilidade econômico-

financeira da Faculdade.  Nesse sentido, os demonstrativos estão apresentados 

por número de alunos em nível global, isto é, abrange os cursos de Pós-

Graduação, Licenciaturas, Bacharelados e Tecnólogos; as mensalidades, taxas, 

emolumentos, serviços são previstas anualmente, como também os demais 

dados financeiros de receita e despesas. 

 

4.5. DEMONSTRATIVO DE CAPACIDADE E SUSTENTABILIDADE 

FINANCEIRA DA FACULDADE PAULISTA DE SERVIÇO SOCIAL 

FAPSS  

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 2020 2021 2022 2023 2024 

RECEITAS 20.938.175,33 28.896.874,16 30.341.717,87 31.858.803,76 33.451.743,95 
 

Anuidade/ Mensalidade(+) 20.997.878,00 29.145.381,00 30.602.650,05 32.132.782,55 33.739.421,68  
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Bolsas(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Diversos(+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Financiamentos(+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Inadimplência(-) -59.702,67 -248.506,84 -260.932,18 -273.978,79 -287.677,73  

Serviços(+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Taxas(+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

DESPESAS 7.004.782,63 9.169.980,59 9.706.983,62 10.189.836,80 10.698.682,64 
 

 

AcervoBibliográfico(-) 0,00 22.920,00 22.920,00 22.920,00 22.920,00  

Aluguel(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

DespesasAdministrativas(-) 363.080,00 381.234,00 400.295,70 420.310,49 441.326,01  

Encargos(-) 171.539,52 180.116,50 189.122,32 198.578,44 208.507,36  

Equipamentos(-) 0,00 7.000,00 7.000,00 10.000,00 15.000,00  

Eventos(-) 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00  

Investimento (compra de imóvel) (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Manutenção(-) 76.500,30 80.325,32 84.341,58 88.558,66 92.986,59  

Mobiliário(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

PagamentoPessoalAdministrativo(-) 952.182,54 1.137.794,66 1.194.684,39 1.254.418,61 1.317.139,54  

PagamentoProfessores(-) 5.441.480,27 7.340.590,12 7.707.619,63 8.093.000,61 8.497.650,64  

Pesquisa e Extensão(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Treinamento(-) 0,00 20.000,00 21.000,00 22.050,00 23.152,50  

SALDO 13.933.392,70 19.726.893,57 20.634.734,25 21.668.966,96 22.753.061,31  
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