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A elaboração desse PPC tem como norte as expectativas que contemplam  

toda a concepção institucional da Faculdade Supremo Redentor- FACSUR 

delineada em seu Projeto Pedagógico Institucional que explicita sua missão: 

"Formar profissionais competentes voltados para a atuação no mercado 

de trabalho e no desenvolvimento sócio-político-econômico e cultural a 

nível regional e nacional." 

 
O Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar, na modalidade a 

distância, da Faculdade Supremo Redentor, tem como meta o atendimento às 

necessidades de toda a sociedade quanto ao acesso e atendimento ao um 

ensino superior de qualidade e à busca de se atingir as metas de 

desenvolvimento social estabelecidas no âmbito brasileiro. 

 
Nesse viés, não se trata apenas de ofertar mais um curso para aumentar o 

número de cidadãos diplomados, mas buscar também a melhoria na formação 

técnica universitária dos profissionais e oportunizar a profissionalização em 

nível superior para camadas da população que não têm oportunidade de cursar 

a modalidade presencial, seja por ausência de IES, seja por já se encontrarem 

no mercado de trabalho e com horários restritos para estudo. 

 
Logo, há inerente a isso uma expectativa de formar Tecnólogo em Gestão 

Hospitalar que façam a diferença na sociedade atual, ou seja, trata-se de 

assumir a importância do curso em razão de sua perspectiva histórico-cultural, 

tendo então como eixo articulador a formação crítica de sujeitos participantes 

desse processo de formação, de ter como norte a indispensável 

interdisciplinaridade e a busca da construção de um currículo integrador no seu 

percurso formativo. 

 
Nesse contexto, as disciplinas que constituem o currículo, foram moldadas para 

uma sociedade cujo princípio da qualidade torna-se prioridade a partir da 

relação teoria-prática. Essa articulação será mediada de acordo com os 

recursos tecnológicos disponíveis aos alunos e professores, com uma visão 

inovadora de ensino, procurando possibilitar a construção do conhecimento 
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pelo alunado com base em novos modelos e metodologias de se ensinar e 

aprender, independente do espaço e tempo ocupados e em diversos contextos 

sociais. 

 
É dentro desta ideia que o curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar, 

na modalidade a distância, da FACSUR, constitui-se de uma base comum 

formada pelos conhecimentos das ciências sociais aplicadas, de 

conhecimentos formadores da cidadania e de conhecimentos específicos da 

área profissional inerentes ao Tecnólogo em Gestão Hospitalar. 

 
Para constituir um modelo de ensino centrado na relação entre os alunos e os 

conhecimentos a serem adquiridos no curso, a FACSUR terá como recursos 

didáticos-educacionais o uso de materiais variados como apostilas/livros, 

plataformas virtuais, internet, vídeos e principalmente um excelente sistema de 

acompanhamento a distância através de tutores, professores e coordenadores. 

 
Os profissionais da área, em seus valores qualitativos, serão orientados a 

sempre desenvolver a capacidade de intervenção científica e técnica em seu 

ambiente de trabalho, assegurando a reflexão crítica permanente sobre sua 

prática e a realidade de seu contexto profissional no Brasil e sob o cerne da 

ética. Então, o que se espera deste profissional é a plena capacidade de (re) 

construir seu projeto pessoal e profissional a partir da compreensão da 

realidade histórica e profissional diante das políticas que direcionam as suas 

práticas. 

 
Ressalte-se que o Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar teve 

seu PPC – Projeto Pedagógico de Curso construído coletivamente por meio do 

seu Núcleo Docente Estruturante – NDE que estabeleceu que o processo de 

ensino-aprendizagem deve ser centrado no discente como sujeito da 

aprendizagem e apoiado nos docentes e tutores como facilitadores e 

mediadores desse processo. 
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Buscou-se então conceber um PPC dinâmico que pode e deve ser revisto e 

alterado sistematicamente sempre que for necessário em função das 

necessidades sociais e políticas de uma sociedade em constante mudança, em 

especial no cenário brasileiro, e de outros aspectos que se refiram à melhoria 

contínua de sua qualidade. 

 
Trata-se de uma perspectiva que constitui o curso como um espaço 

permanente de inovação, onde a aprendizagem, o ensino, a atualização do 

projeto pedagógico, o perfil do profissional, as competências e habilidades, os 

conteúdos (conceituais, procedimentais e atitudinais), as disciplinas (unidades 

curriculares, temas e conteúdos), as matrizes curriculares, as metodologias de 

ensino, as atividades de aprendizagem, o processo de avaliação e a extensão 

encontrem espaços para discussões e, consequentemente, revisão de 

paradigmas, mudança de modelos e de hábitos e culturas. 

 
Objetiva-se com este PPC que fique evidenciado o desejo da FACSUR em 

proporcionar aos alunos uma formação teórico-prática, técnica, cidadã e 

solidária com as necessidades do meio em que o curso será ofertado, de 

preparar profissionais pensantes, críticos, competentes, éticos, reflexivos e 

criativos realizando a sua essência, por meio do ensino, extensão e pesquisa, 

por interferência regional e nacional, por meio de um currículo flexível que 

permite eleger, reformular e ampliar a formação do profissional egresso aqui 

delineado. 

 

 
Jesusnilson Oliveira Brandão 

Diretor Geral FACSUR 
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1. CARACTERÍSTICAS INSTITUCIONAIS 

 
 

 
1.1. Identificação da Mantenedora 

 
FACULDADE SUPREMO REDENTOR LTDA – EPP 

 

CNPJ: 22.026.526/0001-83 

Situada à Rua Floriano Peixoto, nº 604, Centro, Pinheiro - MA, CEP 
652000-00. 

1.2. Dirigente principal da Mantenedora 

Luzinete Pontes Brandão 

1.3. Identificação da instituição Mantida 

FACULDADE SUPREMO REDENTOR - FACSUR 

 
Situada à Rua Floriano Peixoto, nº 604, Centro, Pinheiro - MA, CEP 
652000-00. 

http://www.facsur.net.br/ 

1.4. Dirigente principal da Mantida 

Jesusnilson Oliveira Brandão 

http://www.facsur.net.br/
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2. HISTÓRICO INSTITUCIONAL 

 
A história da FACULDADE SUPREMO REDENTOR está alicerçada na 

experiência acumulada de seus idealizadores que sempre tiveram como norte 

a impossibilidade de desenvolvimento de suas regiões de inserção se não por 

meio da educação. Nesse contexto, desde o ano de 2006 os mesmos 

mantenedores ofertaram para a região de Pinheiro – MA educação técnica de 

nível médio. 

 
Porém, inquietos e cientes da possibilidade de se alçar voos mais altos, em 

2016 o idealizadores da IES protocolaram junto ao MEC o pedido de 

credenciamento de uma Faculdade para o município de Pinheiro, no Estado do 

Maranhão, visando ofertar serviços educacionais com qualidade e, 

principalmente, oportunizar uma mudança de paradigma para inúmeras  

famílias que em várias gerações, pela primeira vez, poderiam ter um membro 

com ensino superior em seu círculo familiar, haja vista não existir até então 

uma outra Faculdade Privada em toda a região. 

 
Então, finalmente, no dia 2 de março de 2018 foi publicada no DOU – Diário 

Oficial da União a Portaria nº 260 que credenciou a Faculdade Supremo 

Redentor – FACSUR para o início de suas atividades, juntamente com a 

autorização do seu primeiro curso de graduação, mais precisamente o de 

Bacharelado em Enfermagem. 

 
Diante da mobilidade política e econômica que assolou o país nos últimos 

anos, os idealizadores da FACSUR em consonância com o Conselho Superior 

da IES decidiram reconfigurar suas metas e no mesmo ano de 2018 a IES 

iniciou a constituição de sua infraestrutura e plano pedagógico para o 

credenciamento também na modalidade EaD. 

 
Finalmente, neste ano de 2019, a IES protocolou o seu credenciamento 

institucional para a oferta EaD vinculada aos cursos de Pedagogia, 

Administração, Ciências Contábeis e Gestão Hospitalar, atualizando todos os 
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seus projetos em face às atualizações regulatórias emanadas pelo Ministério 

da Educação, bem como as perspectivas necessárias à reconfiguração das 

suas políticas de ensino-pesquisa-extensão que visem uma IES mais moderna 

e em consonância com o avanço tecnológico e as expectativas do mercado de 

trabalho cada vez mais exigente. 

 
Desse modo, a IES tem como anseio principal a intervenção positiva na 

educação brasileira, centrada em construir uma IES que oferte cursos de 

graduação e pós-graduação às diversas classes de cidadãos brasileiros, em 

especial na sua sede em Pinheiro – MA e nos Estados do Norte e Nordeste a 

partir da expansão dos Polos EaD para que se insiram e/ou retornem ao 

mercado de trabalho cientes de seus papéis como cidadãos, ou seja, seres 

capazes de mudar as suas histórias, bem como da sociedade em que se 

inserem. 

 
 

2.1. Missão Institucional 

 
A Faculdade Supremo Redentor tem como missão formar profissionais 

competentes voltados para a atuação no mercado de trabalho e no 

desenvolvimento sócio-político-econômico e cultural a nível regional e nacional. 

 
2.2. Visão Institucional 

 
 

Ser uma Instituição de Ensino Superior reconhecida na sociedade de Pinheiro- 

MA e nas localidades em que inserir seus polos de apoio presencial, pela 

qualidade na formação de profissionais e cidadãos éticos e comprometidos 

com o desenvolvimento cultural, educacional, tecnológico e científico da 

sociedade. 
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2.3. Valores 

 
➢ Liberdade 

➢ Democracia 

➢ Responsabilidade 

➢ Justiça 

➢ Consciência Ética 

➢ Educação e Respeito 

➢ Identidade 

➢ Comprometimento Social 

➢ Cidadania 

➢ Pluralidade 

➢ Integração 

➢ Inovação e Criatividade. 

 
 

2.4. Objetivos 

 

 
I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico 

e do pensamento reflexivo; 

 
II - Promover pelo ensino, pesquisa e extensão a procura do saber, nas 

diferentes áreas do conhecimento humano e em áreas técnico 

profissionais preservação, ampliação e transmissão do saber; 

 
III - Formar diplomados qualificados a nível de graduação aptos para a 

inserção em setores profissionais e para a participação no 

desenvolvimento da sociedade brasileira e colaborar na sua formação 

contínua; 

 
IV - Desenvolver metodologias diversificadas de aplicação didático- 

pedagógicas que sirvam ao alunado para desenvolver o espírito crítico e 

aumentar a criatividade; 
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V - Propor reformulação curricular constante dos cursos de graduação 

existentes conforme exigências das Diretrizes Curriculares de cada 

curso; 

 
VI - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o 

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

cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do 

meio em que vive; 

 
VII - promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e 

técnicos que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber 

através do ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação; 

 
VIII - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e 

profissional e possibilitar a correspondente concretização, integrando os 

conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual 

sistematizadora do conhecimento de cada geração; 

 
IX - estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em 

particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à 

comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade; 

 
X - promover a extensão, aberta a participação da população, visando à 

difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da 

pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição; 

 
XI - Promover e desenvolver cursos de Pós-Graduação para a formação 

de professores, para treinamento profissional e como instrumento de 

integração da FACSUR com a comunidade; 

 
XII - Proporcionar uma infra-estrutura adequada em termos de 

instalações, laboratórios, equipamentos e bibliotecas; 
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condições com vistas à inclusão social; 

XIV - Promover a integração e o intercâmbio com instituições 

congêneres públicas e privadas nas diversas áreas de atividade. 

XI. Contribuir para a expansão do acesso ao ensino superior a partir 

da oferta de cursos EAD. 

 

X. Promover de maneira indissociável a tríade Ensino-Pesquisa- 

Extensão em consonância com o Empreendedorismo, a Inovação e a 

Sustentabilidade, anseios da sociedade moderna; 

 
XIII – Contribuir para a redução das desigualdades sociais e regionais 

desenvolvendo   ações   afirmativas  que  promovam a  igualdade de 
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3. CARACTERÍSTICAS GERAIS DO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM 

GESTÃO HOSPITALAR NA MODALIDADE EAD 

3.1 Denominação 

 
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO HOSPITALAR 

 
3.2 Modalidade de Ensino 

 
Graduação em Curso Superior de Tecnologia 

 
3.3 Modalidade de Oferta 

 
À Distância (EAD) 

 
3.4 Vagas Anuais 

 
2.000 (Duas mil vagas) – Média de 200 vagas por polo autorizado. 

 
3.5 Integralização 

 
6 (Seis) Semestres 

 
3.6 Carga Horária e Duração do Curso 

 
2.920 horas – 6 semestres 

 
3.7 Regime de Matrícula 

 
Semestral 

 
3.8 Regime do Curso 

 
Seriado Semestral 
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DIMENSÃO: ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA DO CURSO SUPERIOR 
DE TECNOLOGIA EM GESTÃO HOSPITALAR NA MODALIDADE EAD 

 

4. CONTEXTO EDUCACIONAL DE INSERÇÃO DO CURSO E JUSTIFICATIÁVA 

DE OFERTA DO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO 

HOSPITALAR EAD 

 

Primeiramente, há que se considerar que a escolha da oferta por este Curso de 

Superior de Tecnologia, mais precisamente de Gestão Hospitalar, na modalidade a 

distância, deu-se considerando as perspectivas do PNE - Plano Nacional de 

Educação que prevê o estabelecimento de ações que visam diminuir as diferenças 

entre as regiões brasileiras e a melhoria da formação educacional, profissional a 

partir da qualificação ampla do mesmo cenário. 

 
Nesse sentido, ofertar o curso superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar na 

modalidade EaD se justifica inicialmente pela própria expectativa do PNE – Plano 

Nacional de Educação, acerca da igualdade de direito de acesso à educação em 

todos os seus níveis e, portanto, reitera-se o discurso da democratização para 

justificar a modalidade de ensino, como podemos ver no próprio documento: 

 
[...] No processo de universalização e democratização do ensino, 
especialmente no Brasil, onde os déficits educativos e as 
desigualdades regionais são tão elevados, os desafios 
educacionais existentes podem ter, na educação a distância, um 
meio auxiliar de indiscutível eficácia. Além do mais, os programas 
educativos podem desempenhar um papel inestimável no 
desenvolvimento cultural da população em geral. (BRASIL, PNE, 
2001, p. 49). [...] 

 

 
Da mesma forma, há que se considerar que atualmente (2018), apenas 21% da 

juventude entre 18 e 24 anos estão frequentando cursos superiores no Brasil. A 

análise da situação da educação no país, com o redesenho do sistema 

representado pela quase universalização do ensino fundamental e pela 
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que os idealizadores deste plano para o quinquênio fizeram um amplo estudo 

antes da sua implantação, considerando, inclusive, cenários determinantemente 

pessimistas para a efetivação deste pleito, considerando aspectos como a crise 

econômica e política do momento atual. 

A Faculdade Supremo Redentor – FACSUR está localizada no município de 

Pinheiro – MA que é um dos 12 mais populosos do Maranhão, com 82.990 

habitantes, segundo o levantamento do IBGE 2018. 

Figura 1 - Mapa de localização do município de Pinheiro-MA 

 

progressiva democratização do acesso ao ensino médio, também sugere o 

aumento de mais vagas no ensino superior. 

 
4.1. Contexto Educacional: A Região de Inserção da Sede da FACSUR 

 
No que concerne ao contexto regional em que se insere a IES, há que se destacar 

Distante há 240 Km da capital maranhense São Luís, o município de Pinheiro faz 

parte da Mesorregião Norte Maranhense e sua subdivisão é denominada 

Microrregião da Baixada Maranhense que é uma das maiores riquezas naturais do 

nordeste brasileiro. Essa área representa o maior conjunto de bacias lacustres da 

região e pode ser considerada como o “Pantanal Maranhense”. Os municípios que 

integram a baixada maranhense são: Anajatuba, Arari, Bela Vista do Maranhão, 
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Desse modo, o município de Pinheiro, dentre os 21 municípios que integram a 

baixada maranhense, tem a condição de ser considerado como um centro 

econômico e, portanto, com foco de atração dos principais investimentos 

comerciais, agrícolas e pecuários na região da Baixada Maranhense, além de ser 

um ambiente privilegiado para a análise dos problemas ambientais decorrentes 

das atividades agrícolas sobre o bioma da Amazônia no estado do Maranhão. 

Distância dos municípios que compõem a baixada Maranhense até a 

FACSUR 

 

Cajari, Conceição do Lago-Açu, Igarapé do Meio, Matinha, Monção, Olinda Nova 

do Maranhão, Palmeirândia, Pedro do Rosário, Penalva, Peri Mirim, Pinheiro, 

Presidente Sarney, Santa Helena, São Bento, São João Batista, São Vicente 

Ferrer, Viana e Vitória do Mearim. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CIDADE DISTÂNCIA 

ATÉ FACSUR 

POPULAÇÃO 2019/ 

IBGE 

Anajatuba ≅ 237 km 26.803 pessoas 

Arari ≅ 179 km 29.848 pessoas 
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Bela Vista do Maranhão ≅ 136 km 11.209 pessoas 

Cajari ≅ 158 km 19.379 pessoas 

Conceição do Lago-Açu ≅ 296 km 16.237 pessoas 

Igarapé do Meio ≅ 200 km 14.177 pessoas 

Matinha ≅ 106 km 23.370 pessoas 

Olinda Nova do Maranhão ≅ 90 km 14.701 pessoas 

Palmeirândia ≅ 31 km 19.722 pessoas 

Pedro do Rosário ≅ 64 km 25.144 pessoas 

Penalva ≅ 138 km 38.470 pessoas 

Peri Mirim ≅ 37 km 14.318 pessoas 

Presidente Sarney ≅ 36 km 18.918 pessoas 

Santa Helena ≅ 42 km 5.889 pessoas 

São Bento ≅ 40 km 45.211 pessoas 

São João Batista ≅ 90 km 20.665 pessoas 

São Vicente Ferrer ≅ 71 km 22.247 pessoas 

Viana ≅ 129 km 52.441 pessoas 

Altamira do Maranhão ≅ 303 km 8.128 pessoas 

Alcantara ≅ 111 km 22.097 pessoas 

Alto Alegre do Maranhão ≅ 282 km 27.053 pessoas 

Amapa do Maranhão ≅ 176 km 6.962 pessoas 
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Araguanã ≅ 134 km 15.426 pessoas 

Barreirinhas ≅ 356 km 62.528 pessoas 

Cedral ≅ 111 km 10.675 pessoas 

Satubinha ≅ 245 km 13.914 pessoas 

TOTAL: 585.532 

 

 

 

 

 

 
 

Além dos municípios acima, há que se destacar que há ainda várias outras 

localidades que não compõem a baixada maranhense, mas que ficam há uma 

distância de até 150 km de Pinheiro – MA e, portanto, devem ser atendidas 

também pela FACSUR, haja vista ser a única Faculdade passível de lhes atender, 

seja na sua sede ou no fornecimento de polos de apoio presencial. 

 
Há que se destacar que a Baixada Maranhense tem uma população rural superior 

à população urbana e isso contribui para que grande parte dessa população esteja 

ligada a alguma atividade produtiva na zona rural. Tais atividades assumem 

importante papel socioeconômico no município de Pinheiro, mas também 

contribuem para o surgimento de diversos outros problemas de desequilíbrios 

sociais, em especial aqueles ligados à saúde e à educação em todos os seus 

níveis. 

 
As características dos ambientes lacustres da Baixada também são propícios ao 

surgimento de diversos problemas de saúde como a dengue, a chicungunha e a 

malária típica de regiões amazônicas. 

 
Em relação à Educação Básica de Nível Médio, os dados não são recentes, mas já 

apontam que, considerando somente o município de Pinheiro e não a Baixada 
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Quadro 4. Escolas do Ensino Médio 

Fonte: IBGE, 2010 

Quadro 5. Matrícula no Ensino Médio 

Fonte: IBGE (2010) 

Em nível de inserção estadual, há que se ressaltar que o Estado do Maranhão tem 

 

Maranhense como um todo, há egressos suficientes para cursos superiores para a 

FACSUR, haja vista, conforme dados do IBGE 2010, existir 20 escolas de ensino 

médio, sendo 16 públicas e 4 privadas. Nestas escolas e instituições o numero de 

matrículas estavam naquele período distribuídos da seguinte forma: 5.532 alunos 

matriculados no ensino médio, sendo 4.735 na pública e 648 na privada. 

 
 
 

 

Pública Estadual 13 

Pública Municipal 03 

Privada 04 

Total 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pública Estadual 4.087 

Pública Municipal 648 

Privada 797 

Total 5.532 

 
 
 
 
 
 
 
 

a expectativa de possuir uma população no ano de 2019 de mais de 7 milhões de 

habitantes que residem em um estado da federação que possui um múltiplo clima 

e bioma, afinal o Estado é formado em parte pela Floresta Amazônica, parte 

cerrado e parte sertão, além de praias ao longo do Oceano Atlântico. 

 
Apesar dessa riqueza natural, o Maranhão ganha destaque nacional em razão de 

números negativos e nada valorosos, pois segundo o IBGE (2018), cerca de 54,1% 
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dos maranhenses vivem com menos de R$ 406 por mês. Ainda segundo o IBGE, 

mais de 81% dos maranhenses não possui saneamento básico adequado, e a 

média nacional é de 35,9% da população. Além disso, 32,7% das pessoas não tem 

acesso à coleta direta ou indireta de lixo e para 29,2% não há abastecimento de 

água. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cerca de 3% da população vive sem nenhum tipo de renda no Maranhão, quando 

a média nacional é de 2,4%. Além disso, 24,3% vive com renda de um quarto a 

meio salário e outros 27,4 % vive com renda entre meio a um salário-mínimo no 

estado. 

 
Quanto mais se adentra no interior do Estado do Maranhão, maior são as mazelas 

e as desigualdades sociais. 

 
Desse modo, em seu contexto regional mais imediato, a FACSUR tem como norte 

preponderante o auxilio na alteração de paradigma estadual a partir da educação 
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superior, haja vista não ser apenas o número de pessoas com ensino superior que 

são beneficiados por uma Faculdade, mas toda a população dada a relação entre  

a IES e sociedade por meio de atividades extensionistas e a inserção de novos 

profissionais no mercado de trabalho. 

 

 
4.1.2. Inserção Regional do Curso Superior de Tecnologia na Modalidade 

EaD: Os Polos de Apoio Presencial 

 
A EaD no Brasil tem como marco o Decreto 9.057/2017 que a partir das portarias 

que instituem os processos por ela emanados, passaram a determinar a 

constituição dos Polos EaD em cadastramento a posteriori, ou seja, após o 

credenciamento institucional, sendo a quantidade dos mesmos dependentes do 

conceito obtido pela IES no respectivos processos. 

 
No entanto, conforme já explicitado, a FACSUR dará a preferência dos seus polos 

às regiões norte e nordeste do Brasil e, inclusive, já constituiu estudo de 

implantação e normas para os mesmos (VIDE os documentos institucionais da 

IES). Para o quinquênio a FACSUR tem como meta a constituição de no mínimo 

50 polos de apoio presencial espalhados nos Estados do Norte e Nordeste. Tal 

foco se dá em face da realidade em que se insere a própria instituição que tem 

ciência da situação de dezenas de cidades com menos de 50 mil habitantes nas 

regiões norte e nordeste que não possuem nenhuma unidade de Ensino Superior. 

 
Assim, de forma escalonada, a IES iniciará a constituição dos seus polos a partir 

da sua sede e, gradativamente, instalando-se em outras cidades do Maranhão 

para então partir para outros Estados do nordeste como é o caso do Piauí e do 

Ceará. 

 
Após a efetivação dessa projeção inicial, a IES iniciará então a constituição de 

novos polos em outros estados tanto do nordeste quanto do norte brasileiro. 

 
Vale destacar que a projeção dos polos iniciais deu-se por meio de estudo de 

mercado, o qual considerou as seguintes perspectivas: 
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a) População=> deu-se prioridade aos municípios com menos de 70 mil 

habitantes 

b) Educação Básica=> deu-se prioridade às localidades que possuem 

escolas de ensino médio. 

c) Concorrência=> deu-se prioridade aos municípios que não possuem 

polos de EaD de outras IES instalados. 

d) Infraestrutura=> deu-se prioridade aos municípios que possuem para 

locação espaços com no mínimo 1.000 metros quadrados para 

constituição dos polos de apoio presencial e/ou instituições de 

educação básica ou superior parceiras e bem estruturadas. 

 
A descrição dos polos a serem instalados pela FACSUR pode ser verificada a 

partir do documento Estudo de Implantação dos Polos e do documento Normas 

para Organização e Implantação dos Polos EaD. 

 
 
 
 

4.2. Contexto Educacional: A Abrangência dos Polos de Apoio Presencial 

 

 
Conforme estabelecido no PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional e no seu 

Plano de Gestão para a EaD, a FACSUR tem como meta o desenvolvimento da 

oferta da modalidade EaD em regiões que se assemelham à realidade social e 

educacional de sua sede, haja vista, do ponto de vista de sua gestão pedagógica, 

isso tornar o ensino-aprendizagem mais fácil de adaptação à realidade cada polo 

de apoio presencial e entende que o desenvolvimento da Educação Superior 

Brasileira passa diretamente pela EaD, afinal estamos longe de atingir as metas 

necessárias para fazermos parte do roll de países desenvolvidos. 

 
Os dados fornecidos pela OCDE – Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico, divulgados amplamente neste ano de 2019, 

tornaram o cenário supracitado visível para o todo o mundo, sendo cobrado de 

nossos governantes ações que dirimam o déficit em médio prazo. 
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EaD é uma proposta educacional que visa atender aos anseios da sociedade 

brasileira, aos estudantes do ensino médio e está alinhada com as políticas 

ministeriais de aumentar a oferta de vagas de acesso ao Ensino Superior; 

ampliando o número de cidadãos brasileiros na universidade; busca-se soluções 

para diminuir as taxas de evasão e retenção nos cursos; flexibilizando a estrutura 

curricular dos cursos e a diversificação das possibilidades de diplomação. 

Fonte: Relatório da OCDE/2019. 

O aumento da escolarização em nível superior é crucial para o desenvolvimento 

sustentável do país e cumprir às exigências dos órgãos mundiais que estabelecem 

os sistemas de globalização na atualidade, afinal é crucial se constituir tal 

crescimento para que se possa aumentar as condições de empregabilidade, uma 

vez que as taxas de desemprego tendem a reduzir-se à medida que se eleva o 

nível de escolaridade. 

A estruturação e a expansão da oferta de cursos de graduação na modalidade 
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Os dados do MEC apontam que o interesse pelo ensino EaD por parte dos alunos 

já apresentou enorme crescimento nos três últimos anos (2016, 2017 e 2018) e 

tende a crescer ainda mais para os próximos anos. Essa expectativa advém dos 

dados do Censo da Educação Superior do INEP que apontam que no ano de 2017 

o número de alunos em cursos presenciais diminuiu, enquanto o número de alunos 

em cursos a distância registrou uma alta muito grande, alterando significativamente 

o cenário educacional em uma década. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: INEP-CENSO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 
Neste cenário e no que concerne ao Curso Superior de Tecnologia em Gestão 

Hospitalar, há que se destacar também a problemática da desigualdade de oferta 

entre as diferentes regiões brasileiras, afinal os dados demonstram uma oferta 

mais concentrada de cursos ainda nas Regiões Sul e Sudeste, tanto na 

modalidade presencial, quanto na EaD, ambas as regiões acumulando quase 

metade dos alunos matriculados do Brasil. 
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Assim, é necessário atender a demanda geral do Brasil e não a sua média 

ponderada, em especial nas regiões mais remotas do Norte e Nordeste onde  

existe uma necessidade maior de oferta de polos e  busca de cursos em EaD com 

a devida qualidade e os diferenciais necessários para a formação de um bom 

profissional que seja flexível para atender às várias singularidades regionais . 

 
Esses dados tornam-se ainda mais assustadores ao considerarmos regiões 

interioranas dos estados do Norte e Nordeste onde sequer há Instituições de 

Ensino Superior. Nesses lugares, a única possibilidade de mudança de paradigma 

educacional e de formação efetiva de profissionais, dá-se por meio da EaD. 

 
 

4.1. Demandas de Naturezas socioeconômica, cultural e ambiental: O 

cumprimento do PNE- Plano Nacional de Educação. 

 
Como afirmado anteriormente, é inegável que a iniciativa de ofertar um Curso 

Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar, na modalidade à distância nas 

regiões Norte e Nordeste, advém, a priori, da perspectiva cotidiana da dificuldade 

dos cidadãos nessas regiões do Brasil em frequentar cursos de graduação. Nesse 

sentido, vale destacar as prerrogativas da democratização do Ensino Superior, 

expectativa essa discutida e estabelecida principalmente no âmbito do MEC, a 

partir de investimentos públicos. 

 
A ampliação de oferta de cursos de graduação, em especial o Curso Superior de 

Tecnologia em Gestão Hospitalar, é importante porque amplia a visão política e 

cidadã, além disso, tal oferta aumenta as possibilidades de emprego público e 

privado de boa qualidade e, consequentemente, as possibilidades econômicas 

locais, haja vista a própria constituição determinar os mesmos direitos de acesso à 

educação a todos os cidadãos, indiferente às regiões demográficas do Brasil. 

 
Desse modo, as faculdades públicas ou privadas podem mudar a configuração 

local em regiões menos assistidas, como é o exemplo de Pinheiro e região dos 

Polos da FACSUR, pois se trata de um processo de combate à exclusão nas 

regiões mais pobres do Brasil. 
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Apenas a título de exemplo de cenário, no Norte e no Nordeste, diferente de 

regiões como o Sudeste, o número de matrículas ainda é maior nas escolas 

públicas do que nas escolas particulares, pois as regiões mais pobres são menos 

lucrativas para o setor privado. Logo, é imprescindível que se leve a iniciativa 

privada a investir também nessas regiões, inserindo alunos também nas 

universidades e dando oportunidade igual para todos. 

 
Além disso, em termos gerais, mesmo com as iniciativas do poder público no 

processo de interiorização, por exemplo, que cresceu muito na última década, 

estamos ainda bem longe da meta de 30% de jovens entre 18 e 24 anos no ensino 

superior, a ser alcançada pelo PNE – Plano Nacional da Educação (temos 18%). 

Também é verdade que as 1.554 instituições de graduação situadas fora das 

capitais ainda representam um número acanhado para um País, que tem 5.564 

municípios. 

 
Mas não é apenas a perspectiva democratização da educação superior que 

justifica a oferta do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar na 

modalidade EAD da FACSUR, pois há singularidades que permeiam toda a oferta 

educacional nas Regiões Norte e Nordeste, considerando toda a área de atuação 

da FACSUR, a sede da IES e os Polos que serão implantados. 

 
É certo que as regiões Norte e Nordeste tiveram um olhar mais criterioso do 

governo federal nas últimas décadas, com diversas formas de investimento e 

incentivos que fizeram inúmeras indústrias e investimentos nacionais e 

internacionais se estabelecerem nessas regiões. O resultado disso é que ambas 

as regiões demonstraram um grande avanço socioeconômico, principalmente, na 

última década. 

 
Porém, esse avanço não foi suficiente para tornar as dificuldades sociais e a 

desigualdade equiparadas aos estados do Sul e Sudeste, pois o aumento do poder 

econômico, por vezes, acaba que tornando os problemas relacionados à saúde, 

educação, moradia, acesso à justiça e bem-estar social mais visíveis. 
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Nesse contexto, o Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar vem ao 

encontro das demandas sociais relacionadas às políticas publicas em seus 

diversos campos, em toda a região de atuação do curso na modalidade EAD da 

FACSUR. 

 
Assim, pode-se afirmar que o Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar 

da FACSUR tem sua gênese estabelecida em uma expectativa que procura não só 

transformar o atual paradigma centrado na concentração de profissionais da área 

relegados apenas às grandes cidades e regiões mais distantes dos grandes 

centros, mas viabilizar a oportunidade de acesso a uma profissão, como um direito 

à cidadania, ou seja, diminuindo as desigualdades de oferta de cursos de Gestão 

Hospitalar entre as diferentes regiões do país. 

 
4.1.2 Demandas de Naturezas Socioeconômica, Cultural e Ambiental: 

Perspectivas Profissionais 

 
A necessidade de formação no campo da Gestão Hospitalar também está 

fundamentada na carência de profissionais com formação superior, considerando- 

se a relação populacional total nas regiões norte e nordeste que serão o foco de 

implantação dos polos de apoio presencial, afinal somadas as regiões temos mais 

de 70 milhões de habitantes. 

 
Da mesma forma, há a perspectiva do curso em não se delimitar apenas ao seu 

espaço, mas às realidades mais abrangentes, pois em nível nacional, no que 

concerne às expectativas acerca da profissão, o curso leva em consideração o fato 

de que há no Brasil hospitais públicos com as mesmas necessidades e 

perspectivas de crescimento por que passam hospitais do norte e nordeste. 

 
Nesse contexto, o Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar da 

FACSUR busca a construção de uma base técnico-científica que permita aos 

discentes desta instituição um desenvolvimento no processo de 

autoquestionamento e ao mesmo tempo no processo de aprender a aprender, 

formando profissionais para as necessidades e exigências das organizações do 

mundo moderno. 
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Em termos ambientais, há que se destacar que o curso privilegia espaços para a 

discussão acerca da necessidade de se configurar uma sociedade que tenha 

sustentabilidade como cerne das relações. Além disso, por se tratar de cidades 

pequenas onde serão inseridos os polos de apoio presencial, as riquezas do meio 

ambiente são mais proeminentes e tangíveis e, portanto, necessitam de cidadãos 

conscientes frente ao seu próprio meio. 

 
Assim, o Curso também justifica sua existência ao procurar oferecer ao seu público 

alvo, a oportunidade de construir a sua própria formação intelectual e profissional, 

preservando-se por uma orientação de permanente estímulo e criticidade, 

procurando exercitar seu raciocínio analítico, inspirando sua capacidade de 

realização e desenvolvimento de suas habilidades no que diz respeito à leitura e a 

escrita, à competência comunicativa, o raciocínio lógico e as especificidades da 

área da Gestão Hospitalar. Afinal, as demandas do próprio mundo moderno 

necessitam que se formem profissionais capazes de desenvolver a educação nos 

mais diversos modelos educacionais, em seus distintos graus de complexidade. 

 
Dessa forma, respondendo ao desafio de formar Tecnólogos em Gestão Hospitalar 

das regiões norte e nordeste, a FACSUR pretende então fortalecer e consolidar 

essa missão um curso superior de tecnologia em Gestão Hospitalar como mais um 

meio de auxiliar no desenvolvimento da sociedade em que se insere. 

 
É exatamente nesse cenário de crescimento econômico de um lado e 

desigualdades sociais de outro, que surge a necessidade de formação de 

profissionais que tenham uma visão humanística acerca de sua profissão e papel 

de interventor da realidade em que se insere. Tudo com o objetivo de auxiliar na 

regulação das variáveis que interferem no desenvolvimento da sociedade, pois, 

como já destacado, estamos inseridos tanto no contexto econômico quanto no 

político e cultural, e, portanto, torna-se necessário verificar as particularidades do 

mesmo e as relações que, por muitas das vezes se concretizam na contradição, 

interferindo diretamente na qualidade de vida dos cidadãos e no próprio 

desenvolvimento. 
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Desse modo, a oferta do Curso Superior de Tecnologia da FACSUR visa 

preencher uma lacuna carente de profissionais nessa área no mercado de 

trabalho, bem como buscar o equilíbrio social das regiões em que seus polos serão 

inseridos. 

 
Por fim, vale ressaltar que a presença de instituições de Ensino Superior em 

qualquer região é elemento fundamental de desenvolvimento econômico e social, 

bem como de melhoria da qualidade de vida da população, uma vez que 

proporciona o aproveitamento das potencialidades locais e o desenvolvimento 

social a partir da oportunidade dos cidadãos galgarem novas posições sociais e 

investir na sua própria região de inserção a partir das profissões estabelecidas por 

meio do Ensino Superior. 

 

 
4.2. Politicas Institucionais No Âmbito Do Curso 

 
Inicialmente, vale ressaltar que a concepção deste Projeto Pedagógico se 

constituiu não apenas levando-se em consideração as perspectivas formais pelas 

quais se institui a gênese deste gênero de documento, ou seja, da concepção 

estática de “projetar” ou “lançar para adiante”, mas de um sentido mais amplo 

ligado ao plano da “ação” e da formação humana em seu sentido pleno. 

 
Trata-se, portanto, de uma visão acerca do processo de formação profissional 

delineada pela Coordenação de Curso, e NDE – Núcleo Docente Estruturante 

constituída neste Projeto Pedagógico articulado naturalmente com o Projeto 

Pedagógico Institucional – PPI e com o Plano de Desenvolvimento Institucional – 

PDI da FACSUR, na medida em que seus pressupostos refletem aqueles 

estabelecidos nesses documentos institucionais. 

 
Essa perspectiva advém do fato de que a elaboração de um Projeto Pedagógico 

implica em analisar o contexto real definindo ações, estabelecendo o que alcançar, 

criando percursos e fases para o trabalho, definindo tarefas para os atores 

envolvidos e acompanhando e avaliando a trajetória percorrida e os resultados 

parciais e finais. 
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Esta função não pode ser assumida, na visão dos responsáveis pela gestão do 

curso (Coordenação e NDE), sem que haja uma efetiva articulação com outros 

instrumentos que sinalizam a direção institucional para o alcance de compromissos 

acadêmicos e sociais. 

 
Assim este Projeto Pedagógico se constitui naturalmente como uma imprescindível 

implementação do Projeto Pedagógico Institucional – PPI e o Plano 

Desenvolvimento Institucional – PDI que juntos com o Projeto Pedagógico do 

Curso – PPC formam o tripé ENSINO-PESQUISA-EXTENSÃO que sustenta o 

cumprimento da missão institucional e social da FACSUR. 

 
Dessa forma, a unicidade da relação entre teoria, prática e referencial 

metodológico, tornou-se o eixo norteador da proposta onde "todo fazer implica uma 

reflexão e toda reflexão implica um fazer". Assim, o futuro tecnólogo em Gestão 

Hospitalar, além de saber e de saber fazer, deverá compreender o que faz. Posto 

isto, pode-se afirmar que as ações práticas no ensino não constituem um espaço 

isolado do restante do curso; a transposição que ocorre nesse nível deve ser 

antecedida de processo de reflexão coletiva e sistemática das atividades em suas 

diferentes formas. 

 
Logo, o PPC do Curso deverá prever situações didáticas em que seus futuros 

profissionais egressos coloquem em uso o que aprenderam, ao mesmo tempo em 

que possam mobilizar outros conhecimentos oriundos de diferentes naturezas e 

experiências, para enriquecimento da formação. 

 
POLÍTICAS INSTITUCIONAIS DE ENSINO: 

 

A interação, a comunicação, a relação indissociável teoria-prática e o 

desenvolvimento da autonomia são eixos norteadores na formação do ensino na 

área da Gestão no espaço no âmbito da saúde, buscando o desenvolvimento de 

situações coletivas que ampliem o espaço de construção de valores e habilidades 

da realidade do trabalho, que permitam a construção da autonomia profissional, 

intelectual, desenvolvimento do senso de responsabilidade, pessoal, coletiva e de 

base ética. 
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Isso se refere também ao uso de recursos tecnológicos para convivência 

interativa, projetos e atividades coletivas, seminários, projetos de investigação, 

debates e estudos de conteúdo, bem como o desenvolvimento de visitas técnicas a 

locais de interesse dos estudantes como hospitais, clínicas, postos de saúde, 

unidades de saúde, etc, além do desenvolvimento de atividades que associem ao 

ensino as monitorias, programas de iniciação científica, Atividades de 

Complementação Profissional e programas de extensão, jornadas acadêmicas e 

outras atividades associadas direta e indiretamente ao ensino. . 

 
Nesse contexto, este projeto pedagógico traduz perfeitamente a filosofia 

institucional, ao voltar-se não apenas para uma percepção fixa e objetiva da 

formação técnica, mas para a formação de profissionais éticos e competentes, cuja 

atuação no mercado deverá, além da melhoria nos níveis de qualificação da mão- 

de-obra regional, reverter-se também na consolidação do nome da Instituição junto 

ao seu público e em uma integração cada vez maior com a comunidade, 

aumentando os índices de atendimento aos seus objetivos e missão institucionais. 

 
 

 
POLÍTICAS INSTITUCIONAIS DE EXTENSÃO PARA O CURSO: 

 

Estabelecida no âmbito do PPI da IES, as atividades de extensão em Gestão 

Hospitalar devem sempre se constituir de uma maneira que aproxime as ações aos 

cursos de saúde, ao mesmo tem que possam diferenciar dos demais cursos da 

IES, afinal as expectativas do curso para ações extensionistas estão intimamente 

ligadas de um lado às perspectivas relacionadas à gestão/administração de 

negócios de saúde e, de outro lado, às necessidades sociais da saúde da 

comunidade em que se insere. Por outro lado, as ações do curso também podem 

ser promovidas no âmbito da interdisciplinaridade com os cursos de gestão, tão 

logo ofertados pela IES. 

 
Além disso, os cursos de extensão que serão privilegiados são aqueles que devem 

auxiliar na capacitação dos futuros tecnólogos em Gestão Hospitalar, bem como 

daqueles que já se encontram inseridos no mercado de trabalho. 
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POLÍTICAS INSTITUCIONAIS DE PESQUISA (INICIAÇÃO CIENTÍFICA) PARA O 

CURSO: 

 

Quanto à pesquisa, apesar de ser uma IES isolada e não ter a obrigação de se 

estabelecer nesse âmbito, será prática da FACSUR constituir projetos de iniciação 

científica com alunos e professores. Assim, para o curso de Tecnologia em Gestão 

Hospitalar a IES privilegiará as investigações em termos de modo  de 

problemáticas relacionadas à área de gestão em saúde na comunidade em que se 

insere sempre a partir da verificação in loco do funcionamento e das necessidades 

nesse âmbito. 

 
Para tal, as Práticas Interdisciplinares descritos nas próximas seções, serão 

fundamentais para compor espaços de investigação ou iniciação científica. Desse 

modo, o próprio currículo incentivará a participação em projetos desse gênero  

tanto a alunos quanto aos professores do curso. 

 
Observa-se, ainda, a existência de normas especificas para a iniciação científica, 

prevendo a publicação dos resultados das pesquisas no formato de artigos em 

revistas acadêmicas e nos simpósios de iniciação científica promovidos pela IES. 

Assim, a programação e o procedimento das pesquisas na instituição obedecem à 

resolução que discorre sobre tal assunto. 

 
Vale destacar também que a IES já possui uma revista com ISSN que abre desde 

antes da sua inauguração espaço para a discussão da gestão em saúde em seus 

vários aspectos (VIDE SITE INSTITUCIONAL). 

 
INDISSOCIABILIDADE ENTRE O ENSINO, A PESQUISA E A EXTENSÃO. 

 

Ao conceber e promover o processo formativo do seu Curso Superior de 

Tecnologia em Gestão Hospitalar, a FACSUR almejou atender aos mais elevados 

padrões de ensino, capazes de garantir o sucesso de seus egressos, tanto no 

campo pessoal quanto no profissional. Nessa perspectiva, a partir do seu currículo 

e das ações constantemente promovidas no âmbito do curso, este Projeto 

Pedagógico tem o propósito de constituir um processo formativo capaz de 
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estabelecer profissionais generalistas, com uma base de conteúdo que permita o 

uso de ferramentas inerentes à atividade profissional, para ser um profissional de 

Gestão de Saúde nos momentos iniciais de profissionalização e naqueles que, já 

tendo vencido as barreiras inerentes ao mercado, despontem para um novo 

patamar de competitividade. 

 
Conceitos como autonomia, flexibilidade, capacidade de análise, pró-atividade e 

tantos outros que fazem parte dos discursos acadêmicos, passam a serem faróis 

que orientam a prática docente e a qualificação discente, ultrapassando os limites 

da retórica escolar para construir um hall de conhecimentos úteis ao profissional 

tecnólogo em Gestão Hospitalar. 

 
Nessa perspectiva de ensino, os atores do processo não se limitam única e 

exclusivamente em disseminar e apreender os conhecimentos necessários para a 

formação profissional, afinal trata-se da construção do homem como ser social e 

histórico com capacidade de intervir na sua própria realidade. Do mesmo modo, 

além da busca constante pela qualificação docente para a mediação dos 

conhecimentos, faz-se necessário que o ensino não se constitua de maneira 

fragmentada, mas a partir do princípio dialógico. 

 
Assim, como já apontamos, estabelecida a partir das concepções político- 

pedagógicas no PDI e PPI da FACSUR, a pesquisa/iniciação científica tem um 

papel singular na formação dos docentes e discentes, bem como na imagem 

institucional que a faculdade e o Curso pretendem firmar na comunidade 

Pinheirense. Para tanto, a proposta de seleção dos docentes leva em  

consideração a contratação de profissionais que estejam adequados a este perfil. 

 
A extensão universitária, como anteriormente apontada, é vislumbrada neste PPC 

como um processo educativo, cultural e científico, articulado ao ensino e à 

pesquisa, com o objetivo de fortalecer a relação entre o curso, a Faculdade e a 

sociedade. As atividades de Extensão podem ser desenvolvidas sob a forma de 

programas, projetos, cursos, eventos culturais e científicos, serviços prestados à 

comunidade e outras ações, assegurando o compromisso social e a missão da 
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Faculdade. As atividades de extensão estão regulamentadas no regimento da 

instituição, mas, sobretudo no PDI. Em linhas gerais, é importante observar: 

 

• A existência de uma coordenação própria para área; 

• A responsabilidade das partes em seguir os trâmites legais descritos no 

regimento e PDI; 

• A integração com a atividade de ensino e iniciação científica; 

• A aproximação com necessidades dos docentes, dos discentes e da 

sociedade em geral; ; 

• As orientações gerais para apresentação de proposta de curso de extensão. 

 
As atividades de pesquisa/iniciação científica e extensão, bem como seus 

coordenadores, devem andar integrados, pois a ação de um reflete  na 

necessidade do outro. A programação e o procedimento de ambas na instituição 

obedecem às resoluções que discorrem sobre elas e as normatizam. 

 
Dessa forma, a partir das reflexões postuladas acima, definiu-se uma concepção 

teórico-metodológica para o Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar 

articulada com a missão institucional e fundamentada nos pilares propostos pela 

UNESCO para a educação do século XXI, bem como na interdependência e 

diversidade de atividades teóricas e práticas que norteiam todo o projeto 

pedagógico. 

 
O curso organiza-se atendendo aos parâmetros do PPI – Projeto Político 

Institucional da IES e das diretrizes curriculares estabelecidas em lei, a saber: 

 
a) Flexibilidade dos currículos plenos, integrando o ensino das disciplinas com 

outros componentes curriculares, tais como: oficinas, seminários temáticos, 

estágios, Atividades de Complementação Profissional, etc.; 

b) Rigoroso trato teórico, histórico e metodológico da realidade social, que 

possibilite a compreensão dos problemas e desafios com os quais o 

profissional se defrontará; 
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c) Estabelecimento das dimensões, investigativa e interpretativa como 

princípios formativos e condição central da formação profissional e da 

relação teoria e realidade; 

d) Presença da interdisciplinaridade no projeto de formação profissional; 

e) Exercício do pluralismo teórico-metodológico como elemento próprio da vida 

acadêmica e profissional; 

f) Respeito à ética profissional; 

g) Supervisão acadêmica e profissional nas atividades orientadas. 

 
Assim, o Projeto Pedagógico do Curso pretende adotar a concepção da formação 

profissional que interage teoria e prática, em um ensino prático-reflexivo baseado 

no processo de reflexão-na-ação, voltado para: 

 
a) Construção de uma perspectiva investigativo-reflexiva, em que os discentes 

se motivem a conhecer a realidade profissional e buscar alternativas para os 

problemas concretos; 

b) Compreensão dos princípios teórico-metodológicos que norteiam os  

saberes inerentes à profissão; 

c) Construção de um referencial epistemológico que fundamente o 

desenvolvimento de uma práxis social nas dimensões técnica e ético- 

política; 

d) Desenvolvimento de um processo interdisciplinar e teórico-prático de 

formação, baseado na indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, 

buscando a construção de conhecimentos que fundamentem o constante 

repensar da prática profissional. 

 
Para constituir essa prática formativa, a Coordenação e o NDE do Curso 

constituíram as concepções do curso a partir dos objetivos abaixo delineados. 
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5. OBJETIVOS DO CURSO DE GESTÃO HOSPITALAR NA MODALIDADE EAD 

DA FACSUR 

 

 
Em conformidade com a LDB (Lei nº 9394/96), com o Catálogo Nacional de Cursos 

Superiores de Tecnologia (ANEXO PORTARIA MEC Nº 413, DE 11 DE MAIO DE 

2016), com outras legislações vigentes e com as características de regionais de 

sua inserção, a FACSUR delimitou os objetivos do curso. 

 
Quanto aos objetivos gerais dos cursos superiores de tecnologia são: promover a 

transição entre a escola e o mundo do trabalho, capacitando jovens e adultos 

com conhecimentos e habilidades gerais específicas para o exercício das 

atividades produtivas; proporcionar a formação dos profissionais aptos a 

exercerem atividades específicas no trabalho, em nível superior; especializar 

o trabalhador em seus conhecimentos tecnológicos; qualificar jovens e 

adultos trabalhadores, ou não, para o mercado de trabalho no exercício das 

funções específicas. 

 
Nesse sentido, em termos específicos do CST em Gestão Hospitalar, pode-se 

afirmar que o curso tem como Objetivo Geral 

 
a formação Tecnólogos em Gestão hospitalar com sólida formação e 

capacidade técnica para planejamento, organização e gerenciamento dos 

processos de trabalho em saúde, envolvendo a gestão de pessoas, 

equipamentos e materiais. 

 
Trata-se então de formar profissionais de visão crítica e com conhecimentos e 

habilidades relativas às atividades, dotados de base para a atualização profissional 

constante, que permita superar os desafios e soluções criativas para as atividades 

inerentes à Gestão Hospitalar nas esferas dos setores público e privado. 
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5.1. Objetivos Específicos 

 
Como objetivos específicos, o Curso se propõe a formar um Tecnólogo em Gestão 

Hospitalar capaz de: 

 
➢  Estar atualizado das expectativas profissionais da área da Gestão 

Hospitalar no cenário atual, em especial na região de inserção da IES; 

➢ Capacitar e instrumentar profissionais em Gestão Hospitalar para que 

exerçam funções gestoras na área; 

➢ Contribuir para o desenvolvimento da região de inserção dos polos, 

mediante promoção e o empenho profissional para a melhoria qualitativa da 

prestação dos serviços de saúde; 

➢ Promover e facilitar relações de cooperação entre as espaços de atuação 

profissional da saúde, as famílias e a comunidade; 

➢ Demonstrar consciência da diversidade, respeitando as diferenças de 

natureza ambiental ecológica, étnico-racial, de gêneros, faixas geracionais, 

classes sociais, religiões, pessoas com deficiência, orientações sexuais, 

entre outras; 

➢ Efetivar e fomentar a plena defesa dos Direitos Humanos; 

➢ Efetivar o domínio das ferramentas de comunicação e informação por meio 

dos avanços tecnológicos e aplica-los nas Unidades de Saúde; 

➢ Proporcionar uma visão sistêmica, integrada e interdisciplinar da atividade; 

➢ Contribuir a partir de uma formação teórico-prática e investigativa para a 

formação de profissionais que planejem, executem e avaliem a Gestão 

Hospitalar; 

➢ Estabelecer uma visão flexível e integrada da gestão hospitalar; 

➢ Proporcionar capacidades técnicas para o planejamento, a organização e o 

gerenciamento dos processos de trabalho em saúde, envolvendo a gestão 

de pessoas, finanças, equipamentos e materiais; 

➢ Propiciar aos alunos o desenvolvimento das suas competências técnicas de 

modo associado à dimensão ética e da responsabilidade; 

➢ Desenvolver capacidades gerenciais voltadas para o exercício da função de 

gestor de sistemas e serviços na área da saúde; 
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➢ Constituir um percurso formativo centrado na autonomia de aprendizado e 

na investigação como prática para “aprender a aprender”; 

➢ Desenvolver o espírito empreendedor a partir de conteúdos e técnicas 

específicas no âmbito hospitalar. 

➢ Estabelecer um processo de formação centrado na gestão, liderança e 

trabalho em equipe no contexto hospitalar. 

➢ Formar profissionais com capacidade de liderança, autonomia de 

Aprendizagem e entendimento sobre a importância da Formação 

Continuada; 

➢ Efetivar o domínio das ferramentas de comunicação; 

➢ Estimular o aperfeiçoamento profissional através de capacitação continuada. 

➢ Fornecer ferramentas para o planejamento de carreira e posicionamento 

profissional para o mercado de trabalho na área da Gestão Hospitalar; 

➢ Formar profissionais com capacidade de empreender e inovar em sua área 

de atuação; 

➢ Capacitar profissionais para a gestão financeira e operacional dos serviços 

de saúde; 

➢ Instrumentalizar o acadêmico para o desenvolvimento de habilidades e 

competências necessárias ao exercício profissional através da articulação 

entre ensino, pesquisa e extensão. 

 
 
 
 
 

5.2. Objetivos do Curso: Relações com o Contexto Educacional 

 
Ao delinear os aspectos gênese do curso, o NDE discutiu profundamente o 

contexto educacional em que o mesmo se insere. 

 
Nesse sentido, foram destacados os seguintes aspectos: 

 
a) Qualidade da Educação Básica: é de senso e conhecimento comum no Brasil 

que a Educação Básica, considerando aqui o percurso desde a educação infantil 
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até o final do ensino médio, apresenta índices alarmantes de resultados negativos 

em termos de desenvolvimento dos educandos. Assim, foram priorizados na 

configuração dos objetivos do curso, aspectos como o déficit de linguagem, tópicos 

básicos de direito e conhecimentos gerais da área sociológica e filosófica. Assim, 

objetivos como “domínio das ferramentas de comunicação”, “administração da 

força de trabalho, dos recursos físicos e materiais e da informação” e “formar 

profissionais cientes de seu papel frente às necessidades socioeconômicas, 

políticas, culturais e ambientais” foram perspectivas estabelecidas como objetivos 

do curso. 

 
b) Educação Básica Pública: o contexto educacional brasileiro e regional, em geral, 

apresentam cenários de inversão de papéis: alunos egressos do ensino médio 

particular se inserem nas vagas de IES públicas e os alunos egressos do ensino 

médio da rede pública se inserem nas vagas de IES particulares. Porém, há 

sempre a heterogeneidade desses ingressantes em cursos de graduação de IES 

particulares e, portanto, deve ser prevista. Dessa forma, esse cenário também foi 

considerado para o estabelecimento dos objetivos do curso, sendo que “a 

educação continuada” ou “a capacidade de autonomia” inserem-se nos objetivos 

do curso como forma de suplantar as diferenças de ambos os ingressantes, tudo a 

partir de ferramentas que no decorrer do PPC e da matriz curricular serão 

claramente delineados, em especial nas expectativas de disciplinas de cunho 

orientado. 

 
c) As diferenças marcantes entre as comunidades: Pela concepção inerente a 

Educação a Distância, o curso receberá alunos advindos de várias regiões e 

municípios, assim, objetivos como “Demonstrar consciência da diversidade, 

respeitando as diferenças de natureza ambiental ecológica, étnico-racial, de 

gêneros, faixas geracionais, classes sociais, religiões, pessoas com deficiência, 

orientações sexuais, entre outras” e “Contribuir para o desenvolvimento da região 

de inserção dos polos, mediante promoção e o empenho profissional para a 

melhoria qualitativa da prestação dos serviços de saúde” foram constituídas 

considerando a singularidade do contexto educacional em que se situa a IES. Para 
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garantir o cumprimento disso se estabelecem ferramentas que serão delineadas 

nos próximos capítulos do documento pelo CAE – Centro de Apoio ao Estudante. 

 
 

 
5.3. Objetivos do Curso: Relação com o Perfil Profissional do Egresso 

 
Ao delinear os objetivos do curso, o NDE estabeleceu que não é possível 

estabelecer qualquer objetivo sem que exista uma estreita relação com o perfil 

profissional constituído para o curso. 

 
Essa relação se estabelece junto à descrição do perfil profissional do egresso, a 

partir da relação Objetivos X Perfil que resulta em competências e habilidades que 

estão configuradas neste PPC. 

 
Destaquem-se aspectos como capacidade técnica e intervenção no contexto 

específico e histórico-cultural que fazem parte do perfil do egresso e que podem 

claramente ser relacionados entre os objetivos do curso, perfil do egresso e a 

matriz curricular. 

 
5.4. Objetivos do Curso: Características Locais e Regionais 

 
Conforme apontamos nas relações entre os objetivos do curso e o contexto 

educacional, os polos EaD da IES se constituirão em uma região que se pode 

identificar traços de desigualdade no que tange a oferta de educação superior, seja 

num contexto local ou regional, visto que o credenciamento EaD ampliará as 

possibilidades de acesso à educação superior em especial nas regiões norte e 

nordeste . 

 
Aspectos como as diferenças regionais no país, da mesma forma as diferenças 

percebidas dentro dos centros urbanos e rurais, foram considerados nos objetivos 

do curso, em especial na configuração de um profissional generalista, haja vista a 

carência de profissionais formados nas regiões em que serão atendidas por polos 

de apoio presencial. 
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Além disso, na configuração das expectativas locais e regionais, o NDE considerou 

a necessidade de atividades de inovação peças-chave para o desenvolvimento 

local. Assim, objetivos como “Estabelecer uma visão flexível e integrada da gestão 

hospitalar”; “Proporcionar uma visão sistêmica, integrada e interdisciplinar da 

atividade;” foram delineados considerando a realidade local e regional de  cada 

polo e para tal foram estabelecidas também nas competências e habilidades (perfil 

do egresso) e garantidas na matriz curricular do curso. 

 
 

 
5.5. Objetivos do Curso: Consideração às Práticas Emergentes na Área 

do Curso 

 
Ao delinear objetivos como “Formar profissionais com capacidade de empreender 

e inovar em sua área de atuação” e “formação continuada”, o NDE demonstra já no 

início da construção do curso que há uma preocupação com as mudanças 

recorrentes no mercado de trabalho para o Tecnólogo em Gestão Hospitalar. 

 
No entanto, a partir da disseminação do novo instrumento de avaliação do INEP, o 

NDE reuniu-se para a constituição de um novo objetivo para o curso que é 

“Constituir um percurso formativo centrado na autonomia de aprendizado e na 

investigação como prática para “aprender a aprender”. 

 
Ao construir tal objetivo, a expectativa do perfil do egresso com capacidade 

generalista passa a ser ainda mais coerente, bem como as práticas que 

aparecerão em sua carreira após a sua formação poderão ser concretizadas, haja 

vista a sua formação consciente de busca por novos conhecimentos e adaptação à 

área do conhecimento e ao mercado de trabalho, bem como a sua capacidade 

analítica do contexto profissional em que se insere. 

 
A garantia de realização desses objetivos poderá ser vislumbrada nos capítulos 

seguintes do PPC, em especial na matriz curricular e nos conteúdos curriculares 

para o curso. 
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6. PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO 

 
 

6.1. Perfil Profissional do Egresso: Consideração ao CNCST – Catálogo 

Nacional de Cursos Superiores Tecnológicos. 

 
Estabelecido a partir das orientações do Catálogo Nacional de Cursos 

Tecnológicos (MEC 2016), o perfil profissional e acadêmico do egresso do Curso 

Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar é um profissional que: 

 
Gerenciar processos de trabalho, sistemas de informação, recursos 

humanos, recursos materiais e financeiros em saúde. Coordena o 

planejamento estratégico das instituições de saúde. Organiza fluxos de 

trabalho e informações. Estabelece mecanismos de controle de compras e 

custos. Estrutura áreas de apoio e logística hospitalar. Supervisiona 

contratos e convênios. Gerencia a qualidade dos serviços e os indicadores 

de desempenho na gestão de organizações de saúde. Desenvolve programas 

de ampliação e avaliação de tecnologias em saúde. Vistoria, avalia e elabora 

parecer técnico em sua área de formação. 

 

A partir desse perfil orientado pelo MEC, da experiência dos gestores do curso e, 

em especial, a partir das necessidades regionais, a FACSUR estabelece que o 

profissional formado no Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar da 

FACSUR deverá, além dos aspectos de formação cidadã contemporâneos, 

desenvolver habilidades e competências voltadas para a compreensão dos 

fundamentos que orientam a gestão, conhecer a complexidade das inter-relações 

entre às redes de instituições de saúde e os órgãos públicos e privados de gestão 

da saúde, utilizando conceitos que viabilizem a análise e soluções de problemas 

gerenciais, tomando decisões que expressem a isenção e idoneidade no 

gerenciamento dos bens e serviços sob sua responsabilidade. 
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6.2. Perfil Profissional: Necessidades Locais e Regionais 

 
Conforme já fora descrito nos objetivos do curso, o NDE possui clareza acerca da 

realidade brasileira e sua heterogeneidade de necessidades educacionais e 

sociais. 

 
Nesse sentido, o perfil do egresso foi delineado sob um viés crítico social aberto 

para análise de cada realidade, haja vista não bastar apenas conhecer e 

considerar a realidade em que se insere, mas principalmente determinar o senso 

crítico para que o egresso venha a analisar quando já inserido no mercado de 

trabalho, as razões políticas e sociais que denotam tal realidade e como 

positivamente alterá-las. 

 
Assim, conforme fora vislumbrado no perfil do egresso do curso de Gestão 

Hospitalar na modalidade EAD da FACSUR, há a consideração não apenas pela 

consciência de onde se está atuando, mas pela busca de mudança positiva de sua 

própria realidade (VIDE O PERFIL DO EGRESSO NAS PRÓXIMAS SEÇÕES) 

 
 

6.3. Perfil Profissional: Flexibilidade em Função de Novas Demandas do 

Mundo do Trabalho 

 

 
Para compor o Perfil Profissional do Egresso e os demais aspectos que compõem 

a formação do (a) profissional da FACSUR, o NDE do curso considerou a diferença 

primordial entre profissão e carreira. 

 
Neste sentido, foi primordial o ajuste entre o perfil, objetivos e as garantias de 

cumprimento destes que se darão por meio de disciplinas e conteúdos estudados e 

discutidos ao longo do curso. Dessa forma, conforme fora vislumbrado nas 

competências do perfil do egresso como será observado nos conteúdos do próprio 

curso, houve uma preocupação para com o planejamento e assentamento da 

carreira dos alunos na educação brasileira. 
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Assim, as Práticas Interdisciplinares já foram configuradas tematicamente de modo 

que, inicialmente, o educando vá a campo para conhecer a realidade profssional 

de sua região do polo e que possa então entender e verificar as possibilidades 

para a sua própria carreira. 

 
Além disso, vale destacar que um projeto não pode ser plenamente engessado, ou 

seja, deixa-se neste documento o afã de acompanhar o desenvolvimento da sua 

aplicação de modo que a qualquer tempo possa-se inserir novas expectativas ao 

perfil do egresso ou a outros aspectos que compõem o documento, conforme as 

necessidades reais do curso e dos alunos. 

 
Dessa forma destaca-se os componentes Práticas Interdisciplinares que auxiliam 

na garantia de cumprimento do perfil de egresso crítico e das novas realidades 

educacionais, pois são UC que podem facilitar em muito a inserção de novas 

necessidades do mercado de trabalho no curso, as quais podem ter os temas 

alterados conforme as necessidades emergentes do mercado de trabalho. 

 
 

 
6.4. O Perfil Profissional do Egresso do Curso de Superior de Tecnologia em 

Gestão Hospitalar na Modalidade à Distância – EAD da FACSUR 

 

Ao final do curso de Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar na modalidade 

EaD a FACSUR almeja ter como resultado um profissional com formação 

generalista, investigativa, reflexiva com competência e habilidade para 

compreender as questões técnico-científicas e socioeconômicas de sua 

região de inserção, bem como a identificar e solucionar problemas de forma 

inovadora nos diversos ambientes organizacionais dos serviços de saúde, 

considerando as diferenças regionais e locais. 

 
Assim, esse profissional dominará os aspectos políticos e práticos da área de 

Gestão Hospitalar, capacitando-se para ser um Gestor em hospitais públicos e 

privados. 
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6.5. Competências e Habilidades do Egresso do Curso Superior de 

Tecnologia em Gestão Hospitalar na Modalidade EaD da FACSUR 

 
O Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar da FACSUR está 

estruturado para desenvolver as seguintes competências e habilidades: Nesse 

sentido o profissional egresso do Curso Superior de Tecnologia em Gestão 

Hospitalar deve apresentará as seguintes competências: 

I. compreender os indicadores de desempenho da organização de 

saúde; 

II. compreender os parâmetros relacionados com a área de pessoal da 

saúde; identificar políticas e diretrizes na organização de saúde; 

III. gerenciar a administração de material e patrimônio das organizações 

de saúde; 

IV. acompanhar os fluxos dos processos das áreas médicas, técnicas e 

administrativas; 

V. construir conhecimentos quanto à evolução da área (modernização 

administrativa e tecnológica); 

VI. conhecer a legislação pertinentes ao sistema de saúde; 

VII. aplicar os princípios e técnicas da gestão da qualidade em serviços de 

saúde; 

VIII. otimizar a geração de receitas nas organizações de saúde; propiciar 

ações empreendedoras nas organizações de saúde; 

IX. conhecer os conceitos, as técnicas e a aplicação de auditoria em 

contas médicas; 

X. aplicar os princípios da Biossegurança e Bioética e da tecnologia e 

informação. 

Quanto às Habilidades 

I. otimizar recursos financeiros e materiais; 

II. conduzir com sucesso a organização de saúde; avaliar e acompanhar 

processos nas áreas técnica, médica e administrativa; 

III. implantar novas técnicas administrativas na organização de saúde 
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visando melhor alocação de recursos, agilizar os serviços e tomadas 

de decisões gerenciais na busca de uma prestação de serviços 

qualificados; participar do planejamento estratégico da organização de 

saúde; 

IV. elaborar, implantar, avaliar relatórios gerenciais; 

V. gerenciar o processo de aquisição de materiais médico-hospitalares e 

as normas de estocagem; 

VI. promover a interação da organização de saúde com a comunidade, 

através de mecanismos que levem a comunidade a participar de forma 

efetiva das ações da organização de saúde; 

VII. dar conhecimento e compartilhar os resultados da organização ao 

corpo funcional; 

 
Em síntese, o aluno egresso do Curso Superior de Tecnologia em Gestão 

Hospitalar estará capacitado não só para a evolução, mas para participar de todo 

dinamismo empresarial na área da saúde. 

 
O conhecimento do nosso profissional não se limita somente a adaptação para o 

gerenciamento das novas tecnologias médica-hospitalares, mas sim para grande 

expansão do conhecimento, considerando os ensinamentos das unidades 

curriculares. Com o aporte de conhecimento das respectivas áreas, o profissional 

estará voltado ainda para a realidade do mercado, sendo capaz de colocar em 

prática, com autoridade, a atividade para qual foi preparado. 
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7. ÁREAS DE ATUAÇÃO 

 
 

Seguindo a perspectiva do Catálogo Nacional de Cursos Superiores de  

Tecnologia, o egresso do CST em Gestão Hospitalar da FACSUR será um 

profissional qualificado, capaz de gerir o seu próprio negócio e/ou exercer funções 

nas seguintes áreas: 

 
 Clínicas, hospitais, laboratórios, serviços de diagnóstico e outras empresas 

prestadoras de serviço em saúde. 

 Empresas de serviços de apoio e logística hospitalar. 

 Empresas operadoras de serviços de saúde e cooperativas de saúde. 

 Empresas que comercializam insumos médico-hospitalares. 

 Institutos e Centros de Pesquisa. 

 Instituições de Ensino, mediante formação requerida pela legislação vigente. 
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8. FORMAS DE ACESSO 

 
O ingresso nos cursos da FACSUR será realizado mediante processo seletivo da 

IES, ENEM-Exame Nacional do Ensino Médio ou aproveitamento de estudos. 

 
Por processo seletivo entende-se a admissão aos cursos de graduação, aberto a 

candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente, nos termos do 

disposto na legislação aplicável e no Regimento Geral Interno da IES, a saber: 

 
- Exame Vestibular Geral: Trata-se de prova que abrange conhecimentos gerais e 

redação, em data especificada semestralmente em edital da FACSUR, visando 

reunir grupos de candidatos que irão ser selecionados pela mesma prova. 

 
- Vestibular Agendado: Trata-se de prova que pode ser agendada pelo aluno, em 

dias e horários pré-determinados pela Faculdade, visando preencher vagas 

ociosas dos cursos. 

 
- ENEM: A partir de Edital, a IES determina semestralmente as notas de corte de 

alunos que participaram do ENEM nos últimos 3 anos, tudo para que possam 

concorrer a vagas nos cursos de graduação da FACSUR. 

 
Por aproveitamento de estudos entende-se a admissão por meio de: 

 
➢ Transferência de aluno de outra instituição de ensino superior: A FACSUR 

poderá aceitar transferência de aluno procedente de cursos idênticos ou 

afins aos seus, mantidos por instituições nacionais de ensino devidamente 

autorizadas ou reconhecidas nos termos da legislação vigente, ou por 

instituições idôneas de países estrangeiros, tanto aqueles advindos de 

cursos presenciais, como EAD; 

➢ Ingresso de portadores de diploma de curso superior que desejam obter 

novo título: Poderá ser aceita a matrícula de portadores de diploma de curso 

superior devidamente registrado para obtenção de novo título; 

➢ Complementação de estudo, para obtenção de nova habilitação, em um 

mesmo curso de graduação: O diplomado que desejar a obtenção de nova 

habilitação ou ênfase no mesmo curso em que se graduou, poderá requerer 
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matrícula para complementação de estudos, verificada a existência e a 

oferta de vagas, definidas pelo Colegiado do Curso; 

➢ Ingresso de ex-alunos que abandonaram o curso ou cancelaram sua 

matrícula, nos termos do Regimento Geral; 

➢ Transferência interna: Poderá requerer transferência de curso o aluno que 

esteja regularmente matriculado na FACSUR. Esse requerimento deve ser 

deferido pelo Colegiado e Coordenação de Curso e deverá ser feito o 

mesmo procedimento de aproveitamento de estudos da transferência 

externa. 

 
O detalhamento das formas de ingresso e critérios específicos para a admissão na 

FACSUR integra o Regimento Geral Interno da IES. 

 
As vagas para o processo seletivo são estabelecidas em edital e normatizadas 

pelo Conselho Superior da FACSUR e devidamente homologadas pela Direção 

Geral. 

 
A efetivação da matrícula é feita de acordo com a definição de currículo 

estabelecida pelo Colegiado do Curso, respeitada a disponibilidade de vagas 

autorizadas pelo MEC. 
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9. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO CURSO DE SUPERIOR DE 

TECNOLOGIA EM GESTÃO HOSPITALAR NA MODALIDADE EAD 

 

9.1. Estrutura Curricular: Apresentação 

 
 
 

A estrutura curricular do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar da 

FACURS NA Modalidade EAD como já apontado anteriormente, é resultante, 

essencialmente, da reflexão sobre a missão da IES, do curso, da concepção, da 

visão, dos objetivos e do perfil do egresso almejado nos seus respectivos campos 

de atuação, objetivando, a priori, contemplar ao que dispõe o Catálogo Nacional de 

Curso Superiores de Tecnologia - 2016. 

 
Trata-se de uma perspectiva que promove uma articulação do ensino das 

disciplinas, através de uma proposta pedagógica que privilegia o ensino crítico e 

autônomo, ao mesmo tempo em que se interage coletivamente a partir do AVA e 

dos encontros presenciais nos polos, sempre com enfoque nos alunos, o que 

possibilita a estes não só absorver o conhecimento teórico, como também viabilizar 

conexões, através dos modernos conhecimentos tecnológicos práticos, para captar 

e compreender a nossa complexa realidade social. 

 
Assim, obedecendo às prerrogativas do Catálogo Nacional de Cursos Superiores 

de Tecnologia, o curso está organizado de modo a oferecer ao aluno, referenciais 

teórico-práticos que colaborem na aquisição de competências cognitivas, 

habilidades e atitudes e que promovam o seu pleno desenvolvimento como 

pessoa, o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. 

 
As estratégias adotadas no curso para relacionar o processo de ensino à 

realidade dos alunos, foram construídas com a participação do colegiado do curso 

e o NDE. Vale destacar que o curso desenvolveu pesquisa própria de 

levantamento do perfil do corpo discente e docente, adotando práticas 
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metodológicas de ensino, de revisão de conteúdo, bem como de capacitação 

docente, a partir das evidências demonstradas. 

 
O princípio da contextualização permite pensar o currículo de forma abrangente, 

com uma ampla rede de significações, e não apenas como um lugar de 

transmissão e reprodução do saber. A contextualização envolve o estabelecimento 

de uma relação de reciprocidade entre o aluno e o objeto de conhecimento, 

favorecendo uma aprendizagem significativa, uma vez que está baseada nos 

diferentes âmbitos e dimensões da vida pessoal, social e cultural dos alunos. 

 
A contextualização envolve o estabelecimento de uma relação de reciprocidade 

entre o aluno e o objeto de conhecimento, favorecendo uma aprendizagem 

significativa, uma vez que está baseada nos diferentes âmbitos e dimensões da 

vida pessoal, social e cultural dos alunos. 

 
O currículo do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar está em 

consonância com as Legislação do Ministério da Educação – MEC, bem como  

com o universo mercadológico onde esse tecnólogo egresso deverá ser sujeito das 

transformações sócio-político-econômicas demandadas pela sociedade. Assim 

sendo, os conteúdos das disciplinas contemplam temas transversais do cotidiano 

do perfil deste profissional e das organizações, desenvolvendo competências que  

o capacite a uma visão holística da realidade global e regional do setor de gestão 

de saúde, propiciando ao egresso favorecer a inserção produtiva de indivíduos e 

organizações num mundo, cujas fronteiras, tornam-se voláteis, baseadas em 

relacionamentos complexos, em virtude de uma forte competitividade que impõe as 

revisões constantes dos modelos organizacionais vigentes. 

 
Para tal, a matriz curricular apresenta disciplinas de formação básica e disciplinas 

específicas da área de Gestão Hospitalar, além de disciplinas teórico-práticas, 

distribuídas ao longo de seis semestres e das atividades acadêmicas 

complementares que são ofertadas aos discentes, propiciando a integração entre 

teoria e prática necessária a formação deste profissional requerido pelas 

organizações e a variabilidade de conhecimentos. 
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A interdisciplinaridade, por sua vez, está garantida na Matriz Curricular através do 

diálogo constante entre as diferentes disciplinas que a compõe, demarcada por 

uma metodologia de ensino onde o discente é levado a refletir e a propor soluções 

sobre situações do universo organizacional, apresentadas através de estudos de 

casos, pesquisas em organizações e debates sobre temas propostos pelos 

docentes. A organização curricular do Curso Superior de Tecnologia em Gestão 

Hospitalar se estrutura em 04 grandes campos interligados de formação, que 

congregam em seu bojo, os conteúdos do curso, estratificados em: 

 
I – Componentes Curriculares de Formação Básica e Cidadã; 

II – Componentes Curriculares da Área de Gestão; 

III – Componentes Curriculares Específicos de Gestão em Gestão Hospitalar; 

 
IV – Componentes Curriculares Complementares, Integradores e de 

Aprofundamento 

 
A estrutura curricular, centrada no perfil do egresso ensejado e nos objetivos do 

curso, busca estar em consonância com as expectativas de mercado da região de 

inserção, ao mesmo tempo em que se estabelecem ferramentas curriculares para 

constituir um aluno mais autônomo e um profissional mais investigativo e crítico. 

 
 

 
9.1.1. Estrutura Curricular: Flexibilização Curricular 

 
O processo de flexibilização curricular não pode ser entendido como uma mera 

possibilidade de escolha de disciplinas ou acréscimo de Atividades de 

Complementação Profissional na estrutura curricular. 

 
Desse modo, o curso de Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar EAD da 

FACSUR foi constituído de modo a implementar a flexibilização curricular através 

da Práticas Interdisciplinares (disciplina constituída para conhecimento da 

realidade educacional e profissional em que se insere cada aluno), da iniciação 
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cientifica, das disciplinas optativas, da participação em projetos de extensão 

universitária, participação em seminários da própria IES constituídos via 

webconferência e a promoção de eventos locais e regionais promovidos pelos 

coordenadores de polos voltados à educação, mercado de trabalho e a 

conhecimentos diversos. 

 
Assim, o curso está centrado em uma perspectiva integrada ao que prevê o PDI e 

o Projeto de Gestão para EAD, oportunizando ao aluno, além do que é previsto 

formalmente a partir do seu currículo, uma dimensão plena de todos os eventos e 

perspectivas constituídas na visão e no fazer acadêmico da IES. 

 
9.1.1.1. Estrutura Curricular – Flexibilidade: As Atividades de 

Complementação Profissional 

As Atividades de Complementação Profissional caracterizam-se por um conjunto 

de estudos independentes de livre escolha do aluno e objetivam desenvolver a 

autonomia no futuro profissional, bem como proporcionar um espaço curricular 

para a necessária transversalidade. 

 
Dessa forma, os objetivos gerais das Atividades de Complementação Profissional 

são os de flexibilizar e enriquecer o perfil dos alunos, ampliando seus 

horizontes e contribuindo para fortalecer suas futuras competências como 

Gestores, além de permitir-lhes a possibilidade de aprofundamento temático e 

interdisciplinar. 

 
Com o objetivo de proporcionar todos esses anseios formativos ao aluno desde o 

início da sua formação, nesta concepção do Projeto Pedagógico do Curso, optou- 

se por constituir as Atividades de Complementação Profissional na formalização de 

disciplinas/créditos. Dessa forma, no decorrer dos semestres o aluno deverá 

buscar de maneira autônoma conhecimentos inter, multi e transversais integrados 

àqueles que apreendem nas várias disciplinas do currículo e da prática 

profissional. 

 
São diversas as opções para se constituir tais atividades, no entanto, elas devem 

ser constituídas e validadas conforme regimento próprio, disponível no site da IES 
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e nos documentos institucionais (Vide NORMAS DAS ATIVIDADES DE 

COMPLEMENTAÇÃO PROFISSIONAL nos anexos deste Projeto). 

 
9.1.1.1.1 Estrutura Curricular – Flexibilidade: Aderência das Atividades de 

Complementação Profissional à Formação Geral e Específica 

 
No que diz respeito à Formação Geral do curso, a IES ofertará em seus polos e 

incentivará a participação dos alunos em: 

 
a) Eventos que abordem temas relacionados à cidadania como Educação 

Ambiental, Responsabilidade Social e Ética. 

b) Cursos de Extensão que abordem temas de formação cidadã. 

c) Cursos que visem melhoria das práticas de linguagem e comunicação, incluindo 

em Língua Estrangeira. 

d) Cursos e Eventos que visem à inclusão e a acessibilidade. 

e) Trabalho voluntariado em órgãos, ONGS e nas instituições de ensino. 

f) Eventos e Projetos de cunho social da IES. 

g) Eventos e cursos que visem a divulgação e o aprendizado de novas tecnologias. 

h) Disciplinas de Formação Geral cursadas em outras IES ou cursos, com 

conteúdos não integrantes do currículo de Gestão Hospitalar na modalidade EaD 

da FACSUR. 

i) Participação em eventos na comunidade da saúde em cada um dos polos de 

apoio presencial. 

 
No que diz respeito à Formação Específica do curso, serão reconhecidas carga- 

horária para aproveitamento de estudos em atividades específicas, ofertadas pela 

IES e por outras instituições, que visam à qualificação profissional do aluno, 

incluindo aquelas aderentes aos componentes das ciências da educação. 

 
Em termos de Formação Específica do Curso, também serão aproveitadas 

disciplinas de Formação Específica cursadas em outras IES ou cursos da área 

pedagógica, com conteúdos não integrantes do currículo de Gestão Hospitalar na 

modalidade EaD da FACSUR. 
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Há que se destacar que nem o Nivelamento Acadêmico e nem as Práticas 

Interdisciplinares poderão ser aproveitadas como carga-horária de Atividades de 

Complementação Profissional. 

 
 

 
9.1.1.1.2. Estrutura Curricular – Flexibilidade: Mecanismos Inovadores na 

Regulação, Gestão e Aproveitamento das Atividades de Complementação 

Profissional 

 
Os integrantes do NDE, em reunião colegiada e discussão com o CONSUP da IES 

explicitaram suas angustias em relação à concepção e gestão das Atividades de 

Complementação Profissional em outras instituições, nas quais vislumbraram que, 

quando relegadas ao final do curso a obrigatoriedade de apresentação das cargas 

horárias, tanto alunos quanto IES acabavam passando por cima de regulamentos e 

fazendo dissonâncias acerca da razão da existência de tal componente curricular. 

 
Desse modo, em termos de inovação, no curso de Gestão Hospitalar na 

modalidade EaD as Atividades de Complementação Profissional se constituirão de 

maneira semestral, como ocorre com outros componentes curriculares, com 

obrigatoriedade de efetivação de uma determinada carga horária semestral para 

que se possa ascender ao próximo semestre. 

 
Com isso, a IES terá a obrigação de ofertar mais eventos de extensão e pesquisa, 

bem como os alunos deverão frequentar com maior assiduidade e desempenho 

essas atividades diversas. 

 
Outrossim, antes mesmo de iniciar o curso, já ocorreu um planejamento das 

Atividades de Complementação Profissional iniciais a serem ofertadas aos alunos, 

atividades estas que vão desde a semana acadêmica de Gestão Hospitalar, até 

cursos de formação específica. 

 
Em termos de gestão, deve-se destacar também que o curso deverá ter uma 

coordenação específica para as Atividades de Complementação Profissional que 

deverão formar uma comissão constituída, semestralmente (ao final de cada 
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semestre), para organizar e publicar o edital que orienta os alunos quanto aos 

prazos, critérios de avaliação e demais aspectos relacionados à apresentação dos 

documentos comprobatórios. Esta mesma comissão ficará responsável pela 

avaliação das Atividades de Complementação Profissionak apresentadas pelos 

discentes e, em seguida, submete os resultados para homologação pelo colegiado. 

 
Essa Comissão de Análise de Atividades de Complementação Profissional terá 

como atribuições: 

 
I – Elaborar e orientar os alunos sobre os critérios para pedidos de aproveitamento 

de estudos; 

II – Divulgar, após deliberação do colegiado, as atividades aceitas como 

complementares e as respectivas cargas horárias para aproveitamento de estudos, 

entre os alunos e professores; 

III – Estabelecer e divulgar o cronograma de aproveitamento das atividades e 

tabela de pontuação, para atribuição de carga horária; 

IV- Receber e analisar os pedidos com a documentação comprobatória pertinente 

do aluno na Secretaria Acadêmica de cada um dos polos de apoio presencial e na 

sede; 

V – Definir a concessão de aproveitamento de estudos e respectivas cargas- 

horárias; e encaminhar o resultado para as instâncias acadêmicas devidas até o 

registro de validação no semestre letivo; 

VI – Supervisionar o desenvolvimento das Atividades de Complementação 

Profissional em consonância com o Projeto Político Pedagógico do Curso; 

VII – Fazer cumprir o calendário de Atividades de Complementação Profissional do 

Curso de Gestão Hospitalar na modalidade EaD; 

VIII – Julgar as solicitações não contempladas no regulamento, após deliberação o 

Colegiado do Curso. 
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9.1.1.2. Estrutura Curricular – Flexibilidade: Os Conteúdos Optativos 

 
Os conteúdos optativos foram constituídos neste projeto sob a nomenclatura de 

Disciplinas Optativas e são definidas como aqueles componentes curriculares que 

buscam complementar e enriquecer a formação do aluno. 

 
Por meio das disciplinas optativas, o estudante tem a oportunidade de aumentar o 

espaço de flexibilidade e autonomia dentro da grade curricular de seu curso para 

diversificar o seu aprendizado pessoal e profissional. Pode, assim, desenvolver 

competências novas e que não fazem parte do currículo obrigatório de formação 

oferecido pelo curso. 

 
Vale destacar que, progressivamente, este elenco de disciplinas optativas poderá 

ser ampliado, observando-se sempre as demandas da realidade da área do curso 

e as necessidades demandas pelo processo formativo real. 

 
 

 
9.1.2. Estrutura Curricular: Interdisciplinaridade a Articulação entre os 

Componentes Curriculares no Processo de Formação 

 
Ciente da necessidade de diálogo entre as disciplinas e dos conteúdos curriculares 

para que o processo de ensino-aprendizagem não se converta em um fim, mas um 

meio, o NDE buscou constituir a matriz curricular e os seus respectivos conteúdos 

considerando ferramentas e ações que façam convergir diversos conhecimentos, 

tanto no âmbito vertical do currículo como horizontal. 

 
Dentre as ferramentas, destaquem-se as Práticas Interdisciplinares e os 

conhecimentos dos eixos e núcleos de formação descritos a seguir. 
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9.1.2.1 Estrutura Curricular: Interdisciplinaridade a Articulação entre os 

Componentes Curriculares no Processo de Formação – As Certificações 

Intermediárias do Curso Superior de Tecnologia da FACSUR 

 

Para o aluno desenvolver todas as habilidades e competências diretamente 

relacionadas com as responsabilidades e características dos processos da área de 

Gestão Hospitalar foram articuladas as disciplinas dispostas em seis Módulos 

semestrais: 

 
 As disciplinas do Módulo I, II e III enfocam os fundamentos básicos 

necessários que instrumentalizam o Tecnólogo para construir uma 

concepção inicial acerca dos Processos de Gestão Hospitalar, além de 

ferramentas necessárias à constituição e adaptação a vida acadêmica e os 

anseios acerca da tríade ensino, pesquisa e extensão. 

 Nos módulos IV e V o aluno deverá aprender os pilares (práticas, técnicas e 

ferramentas) que sustentam as ações na área de Gestão Hospitalar. 

 No Módulo VI o aluno terá contato com tendências e contextos específicos 

para a Gestão Hospitalar. 

 

A evolução do aluno no curso será realizada por intermédio do cumprimento dos 

Módulos/ Semestre: 

 
 Ao concluir os Módulos I, II, III e IV (1.680 horas) sem nenhuma 

dependência, o aluno obterá a Certificação Intermediaria em Assistente em 

Gestão Hospitalar. 

 Concluindo sem nenhuma dependência os Módulos I, II, III, IV e V (2.100 

horas) o aluno obterá a Certificação Intermediaria em Analista em Gestão 

Hospitalar. 

  Ao final dos 6 (seis) semestres o aluno que não tiver qualquer reprovação  

ou dependência, tendo concluído com aprovação todos os créditos (2.920 

horas/aula), receberá o grau de Tecnólogo em Gestão Hospitalar. 
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9.1.2.2. Estrutura Curricular – Interdisciplinaridade e a Articulação entre os 

Componentes Curriculares no Processo de Formação: Práticas 

Interdisciplinares 

 

Para que os acadêmicos possam ter uma visão mais ampla e consciente da 

importância dos conteúdos ministrados, serem inseridos naturalmente no processo 

de iniciação científica, conhecer a realidade profissional na qual irão se inserir e 

garantir o vínculo prático-teórico, bem como a inter-relação entre os  

conhecimentos e um melhor entendimento dos saberes que lhes são transmitidos 

cotidianamente, a cada semestre são desenvolvidos trabalhos interdisciplinares 

que visam a articulação entre as disciplinas cursadas. 

 
Destaque-se que esses conteúdos curriculares se constituem como disciplinas 

inseridas a cada semestre propiciando ao aluno a necessária autonomia de 

aprendizado. 

 
Nos semestres em que se incluem as Práticas Interdisciplinares, os alunos 

desenvolvem sob a orientação dos professores diversos projetos de estudo e de 

encontro com o mercado de trabalho, tendo como produtos desta proposta o 

desenvolvimento e execução de projetos voltados para área de formação, a 

produção de relatórios técnicos, a apresentação de projetos e a prática 

profissional, cujo objetivo principal é a aplicação prática dos conteúdos aprendidos 

em sala de aula. 

 
Ressalte-se que as Práticas Interdisciplinares são normatizados por regimento e 

manual próprios, disponibilizados no site da IES e anexado aos documentos 

institucionais para consulta de toda a comunidade acadêmica (VIDE ANEXO). 
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9.1.3. Estrutura Curricular – Acessibilidade Metodológica 

 
 

Na concepção da Estrutura Curricular, o NDE considerou que as metodologias e 

técnicas de aprendizagem devem ser priorizadas no curso de Gestão Hospitalar, 

por meio de adaptações curriculares de conteúdos programáticos. Neste sentido, 

os professores devem conceber o conhecimento, a avaliação e a inclusão 

educacional; promovendo processos de diversificação curricular, flexibilização do 

tempo e a utilização de recursos a fim de viabilizar a aprendizagem de estudantes 

com quaisquer tipos de necessidades. 

 
Assim, diferente do que ocorre em outras IES o processo de nivelamento não se 

dará unicamente no início do curso, mas em todos os semestres a partir da 

intervenção do Núcleo de Relacionamento Estudantil e Nivelamento. 

 
9.1.3.1 Estrutura Curricular – Acessibilidade Metodológica: As Práticas 

Metodológicas Ativas para a EAD 

 
Ao conceber as perspectivas pedagógicas acerca do curso de Gestão Hospitalar – 

Superior de Tecnologia, na modalidade EAD, a Coordenação de Curso e o NDE 

partiram do pressuposto de que um currículo, por si só, não apresenta garantias de 

sucesso qualitativo em qualquer âmbito da formação docente. 

 
Dessa forma, partiu-se da lógica de que o alcance dos objetivos do curso e o êxito 

na construção do perfil do egresso exigem que a Metodologia de Ensino seja 

adequada a essas finalidades. 

 
Nesse contexto, a consideração às inteligências múltiplas, à autonomia dos alunos, 

aos processos interativos, as Práticas Interdisciplinares, as atividades de inserção 

nos órgãos de saúde e hospitais conveniados em projetos que envolvam a 

comunidade, bem como a utilização de recursos tecnológicos de interação entre 

tutores, professores e alunos devem imprimir ao processo pedagógico a 

dinamicidade necessária para ultrapassar a mera transmissão dos conteúdos. 
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O Tecnólogo em Gestão Hospitalar formado pela FACSUR cursará durante a sua 

trajetória acadêmica os componentes curriculares da matriz curricular com as 

seguintes práticas: 

 

• Aulas expositivo-dialogadas por meio de chats e outros meios permitidos 

pelo AVA na expectativa sincrônica; 

• Aulas expositivo-dialogadas que ocorrerão por meio de tutores presenciais 

em aulas em laboratórios e/ou nas salas de aula dos polos; 

• Vídeo-aulas disponibilizadas no AVA que permitirão aos alunos assistirem- 

nas no momento e local que desejarem ; 

• Práticas orientadas de investigação de casos e problemas nos hospitais da 

região de inserção dos polos a partir das Práticas Interdisciplinares; 

•  Estudo e discussão de casos oriundos de problemas na área da saúde, 

com abordagem interdisciplinar também por meio Práticas Interdisciplinares; 

e 

• Desenvolvimento e apresentação de seminários sobre temas específicos de 

cada disciplina abordando, sempre que possível conteúdos interdisciplinares 

nos polos de apoio presencial; 

• Participação em ações acadêmico-sociais voltadas à comunidade carente 

da região dos polos; 

• Visitas técnicas à instituições de saúde; 

• Eventos de cunho científico-acadêmico. 

 
Assim, como já apontamos em nossas perspectivas pedagógicas os aspectos 

metodológicos devem ultrapassar os limites da sala de aula, seja ela virtual ou 

tradicionalmente física. Nessa perspectiva, o desenvolvimento das Práticas 

Interdisciplinares na forma de pesquisa ou estudos de caso in loco nos órgãos de 

saúde e hospitais, nos polos e junto à comunidade, a participação e organização 

de congressos por parte do corpo discente serão constantemente viabilizados aos 

acadêmicos, afinal atividades dessa natureza propiciarão aos alunos a 

oportunidade de aplicar os conhecimentos teóricos adquiridos aos problemas 

práticos evidenciados nos casos reais abordados em textos, vídeos e outras 

formas de abordagem dos conteúdos. 
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As visitas técnicas aos órgãos de saúde e hospitais constituem excelente 

oportunidade para consolidação dos conceitos teóricos apresentados por meio do 

AVA, pois o desenvolvimento destas atividades possibilitará a capacitação dos 

alunos para desempenharem responsavelmente às atividades profissionais com 

uma visão crítica e holística para atuação profissional. 

 
Nas atividades do Curso deverão ser respeitadas as estratégias individuais para a 

realização das diferentes atividades propostas. Essa liberdade de ação e criação 

deve ser inerente ao processo de ensino e constitui-se de fundamental importância 

para o processo de formação docente. 

 
A metodologia de ensino das disciplinas previstas para o curso, além dos 

tradicionais recursos de exposição permitidos pelo AVA – Ambiente Virtual de 

Aprendizagem, estudos de caso, dos exercícios práticos no AVA e 

presencialmente nos polos, dos estudos dirigidos, independentes e seminários, 

inclui mecanismos que garantirão a articulação da vida acadêmica com a realidade 

concreta da sociedade e os avanços tecnológicos. 

 
No Curso Gestão Hospitalar, de acordo com os princípios democráticos advindos 

das políticas institucionais, buscar-se-á constantemente um escopo metodológico 

que permita ao corpo docente o exercício de sua autonomia de aprendizado e o 

controle de seu próprio processo de trabalho, perspectiva esta, própria da 

sociedade moderna em sua cultura e produção globalizada. Nesse sentido, as 

abordagens assincrônicas do AVA constituem-se como excelente ferramenta de 

aprendizado e de efetivação real do “aprender a aprender” determinado pela 

moderna pedagogia. 

 
Nesse contexto, se estabelece os princípios da Metodologia Ativa como um 

processo amplo que se produz a partir da inserção do aluno/estudante do curso 

como agente principal responsável pela sua aprendizagem, comprometendo-se 

com seu aprendizado. 

 
Nesse viés de Metodologia Ativa, as Práticas Interdisciplinares delineados neste 

PPC a partir de temas previamente dimensionados (porém, não engessados, pois 
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se poderão estabelecer novos temas conforme as necessidades do curso) 

compõem problematizações que têm como objetivo instigar o estudante mediante 

problemas da área da saúde, de modo que se possibilite examinar, refletir, 

posicionar-se de forma crítica diante da saúde pública e privada. 

 
No que diz respeito ao corpo docente e de tutores, o curso privilegiará sempre a 

desvinculação dos papéis de “detentores do saber” para os papéis de “mediadores 

do saber”. No seu fazer pedagógico, seja no âmbito do AVA a partir de 

perspectivas sincrônicas ou assincrônicas, os professores e tutores deverão estar 

centrados tanto em formar competências, habilidades e disposições de conduta, 

quanto com a quantidade e qualidade de informações a serem apreendidas pelos 

alunos. Isto significa que precisará estar relacionando o conhecimento com dados 

da experiência cotidiana, trabalhar com material significativo, para que o aluno 

consiga fazer a ponte entre a teoria e a prática e fundamentar críticas. 

 
Ao escolher as estratégias de ensino, o curso irá sugerir a partir dos planos de 

ensino constituídos semestralmente na semana pedagógica que elas sejam as 

mais diversificadas possíveis, que privilegiem mais o raciocínio crítico que a 

memória, que sejam instrumentos a favor da interação entre os tutores e alunos, 

professores e alunos, alunos e alunos, em busca da construção de conhecimentos 

coletivos, para isso os conteúdos devem sempre ser tratados de forma 

contextualizada, de modo a que o conhecimento possa ser relacionado com a 

prática e com a experiência. 

 
Desse modo, a Coordenação sensibilizará sempre o corpo docente de maneira  

que na seleção de metodologias alunos e professores tenham a oportunidade de 

vivenciar a cidadania e promover a criticidade em todos os conteúdos previstos 

para o curso. Neste contexto, as situações de trabalho docente e gestão 

educacional são extremamente relevantes para a contextualização, razão pela qual 

se dará preferência por docentes e tutores que unam a academia com a 

experiência na gestão em saúde. 

 
A complementaridade entre as disciplinas e os conteúdos deverá aparecer, como 

já destacamos, na relação estabelecida entre os tutores e professores e alunos 
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através das disciplinas das Práticas Interdisciplinares, a partir das pesquisas afinal, 

por fazer parte da futura rotina na atuação profissional, o trabalho em equipe é um 

grande e fundamental aspecto a ser priorizado. 

 
Na mesma linha, devem-se considerar as diferenças individuais dos alunos e 

apoiar o desenvolvimento de interesses e habilidades particulares de cada um, 

afinal isso é imprescindível quando se elege a atenção à diversidade como 

princípio didático. 

 
A operacionalização da proposta metodológica pode lançar mão de métodos 

tradicionais de ensino (apesar da tecnologia, já podem ser considerados 

tradicionais devido ao avanço das TIC’s), tais como apostilas para leituras, vídeo- 

aulas e chats a partir do AVA. Entretanto, o desafio está em propor inovações no 

campo da metodologia de ensino para alavancar o efetivo desenvolvimento das 

competências do egresso. Neste sentido, a proposta metodológica prevista neste 

Projeto Pedagógico tem como mote a viabilização da integração dos conteúdos 

vistos ao longo do curso, ou seja, não é a apenas o meio de interação entre os 

atores, mas o modo de abordagem dos conteúdos que é determinante na 

constituição da metodologia ativa. 

 
Essa proposta metodológica deve ser de conhecimento de todo o corpo de tutores 

e professores, para que os diversos planos de ensino sejam elaborados de forma 

integrada, sempre aos finais ou inícios dos semestres nos Seminários  

Pedagógicos que serão rotineiros no curso e na IES. 

 
Para efetivação das propostas metodológicas aqui delineadas, são sugeridas as 

seguintes atividades: 

 

• Desenvolvimento de projetos de trabalho capazes de integrar diferentes 

componentes curriculares de um mesmo semestre do curso, ou, até mesmo, 

componentes de diferentes semestres; 

• Organização de projetos de extensão que permitam a simulação de 

situações de trabalho que poderão ser encontradas pelos futuros 

Tecnólogos em Gestão Hospitalar; e 
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• Realização de atividades extracurriculares capazes de oferecer maiores 

informações a respeito das atividades realizadas pelo Tecnólogo em Gestão 

Hospitalar em formação. 

 
Em suma, o proceder metodológico delineado neste Projeto Pedagógico, uma vez 

dirigido para a apropriação do perfil delineado para este curso, estará voltado para 

a formação do profissional que sabe fazer e que sabe aprender a aprender, tudo a 

partir de uma concepção crítica das relações que permeiam a saúde, a gestão 

hospitalar, a sociedade e o trabalho de gestor como um todo. 

 
 
 

9.1.4. Estrutura Curricular – Compatibilidade da Carga Horária 

 
Primeiramente, deve-se destacar que todas as medidas de horário neste 
Projeto Pedagógico de Curso foram estabelecidas a partir de horas-relógio, 
ou seja, 1 hora/aula=60 minutos. 

 
Assim, todo o dimensionamento da carga horária de cada um dos componentes 

curriculares foi discutido pelo NDE de modo que fosse possível repassar aos 

alunos todos os conhecimentos das ementas (geral) que nos planos de ensino 

serão convertidos em conteúdo programático (específico). 

 
As cargas horárias das disciplinas foram dimensionadas de modo que fossem 

compatíveis também com centenas de outros cursos no Brasil, assim as 

transferências dos alunos para a FACSUR e vice versa, poderão ser feitas sem 

prejuízo ou problemas de adaptação curricular. 

 
Destaque-se que a carga horária mínima para o curso, conforme o CNCST é de 

2400 (Duas mil e Quatrocentas) horas e o NDE inseriu 520 horas a mais visando 

que seus projetos inovadores que não fazem parte dos currículos comuns de 

Gestão Hospitalar não causassem prejuízo aos conhecimentos específicos, como 

no caso a carga horária das Práticas Interdisciplinares e de Extensão Universitária. 
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9.1.5. Estrutura Curricular- Práticas de Extensão 

 
Como necessidade de atualização, nos últimos anos o tripé ensino- pesquisa- 

extensão tem sofrido diversas modificações, de forma que possam acompanhar as 

mudanças socioeconômicas locais, regionais e nacionais, as quais estão 

interferindo em outros campos, como o cenário da educação, e que essas 

alterações neste cenário têm impactado no construto entre fazer intelectual e a 

prática. 

 
Dessa forma, justifica-se a necessidade do ingresso da extensão na carga horária 

nos cursos superiores de graduação, seguindo Diretrizes da Resolução Nº 7, de 18 

de dezembro de 2018, a qual cumpre o estabelecido pelo PNE 2014-2024, tão logo 

devem ser desempenhados projetos de atividades extensionistas pelas IES, 

executando primordialmente ações de maior relevância em seu meio de inserção. 

 
As práticas de extensão, ainda conforme a Resolução, irão compor até 10% da 

carga horária dos cursos de graduação de forma que o conhecimento acadêmico 

possa dialogar com o contexto sociedade por meio do principal instrumento de 

transformação da acadêmica, o (a) aluno (a), utilizando-se de uma estrutura que 

deverá ser planejada de acordo com realidade efetiva e constantemente avaliada 

de forma que possa assegurar resultados nessa interação dialógica. 

 
 

 
9.1.6. Estrutura Curricular – Elementos Inovadores 

 
 

Ao estabelecer as suas expectativas acerca da inovação do currículo, o NDE 

considerou que a esfera do conhecimento técnico-científico não esgota a tarefa da 

formação no âmbito do ensino superior, afinal, em todas as modalidades de 

profissionalização, há ainda a esfera da cultura simbólica, ou seja, cabe também à 

formação prestada pelas faculdades fornecer ao futuro profissional a capacidade 

de inserir-se na dinâmica da sociedade em que vai atuar. 
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Esta esfera envolve desde o domínio das diferentes linguagens até a postura ética, 

passando pela sensibilidade estética e pela consciência política. 

 
Desse modo, do profissional que se forma na FACSUR espera-se, minimamente: 

1. Que se aproprie do acervo de conhecimentos científicos relativos a seu campo 

de trabalho; 

2. Que domine um conjunto de habilidades técnicas adequadas a sua ação 

interventiva sobre a natureza e sobre a própria sociedade; 

3. Que desenvolva uma sensibilidade a valores culturais necessários para inserir- 

se ética e politicamente em sua sociedade histórica. 

 
Desse modo, ao buscar inovações para o curso a FACSUR estabeleceu um 

currículo que possui componentes não engessados para que possam promover, 

durante o percurso formativo, diversas formas de conceber praticas inovadores, a 

saber: 

 
a) As Práticas Interdisciplinares=> Além dos conhecimentos inerentes a 

formação geral e específica, esses componentes curriculares abrem a 

possibilidade de o aluno apropriar-se de conhecimentos por ele construídos. 

 
b) Tópicos Especiais em Gestão Hospitalar=> Não encontrado em outro 

currículo no Brasil (da maneira aberta e flexível como na FACSUR), os 

tópicos especiais em educação, do modo como são pensados na IES se 

estabelecem não como um conhecimento ou conjunto de conhecimentos a 

serem adquiridos, mas um espaço de construção em que alunos e 

professores poderão mediar as suas necessidades por meio do currículo. 

 
c)  Planejamento de Carreira=> Presente como tema da Práticas 

Interdisciplinares I em todos os cursos de graduação da Faculdade  

Supremo Redentor, a disciplina visa com que o aluno não apenas conheça  

a realidade profissional em que vai se inserir, mas inicie um processo de 

concepção da sua vida profissional. 
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d)  Posicionamento Profissional=> Instituído no final do curso, esse 

componente do currículo tem a particularidade de abrir um leque de 

possibilidades para que o aluno possa estabelecer a sua vida profissional 

que está iniciando, determinando-lhe possibilidades e a coerência com as 

novas realidades que se assentam na sociedade. 

 
 

A FACSUR tem consciência de que sua atribuição, ao preparar os profissionais 

nos diversos campos do mercado de trabalho, não é só repassar uma instrução 

técnica mas também assegurar a formação integral dos seus alunos, cabe-lhe uma 

responsabilidade social da qual decorrem exigências específicas: 

 
a) Uma lida rigorosa com o conhecimento, donde a necessidade do investimento 

na prática de iniciação científica, no domínio de metodologias especializadas de 

investigação, no compromisso com a competência técnica. 

b) Um compromisso ético-político: o profissional de Gestão Hospitalar a ser 

formado é antes de tudo uma pessoa, que precisa tornar-se sensível à dignidade 

humana bem como um cidadão que precisa se comprometer com a 

democratização das relações sociais, dotando-se de uma nova consciência social. 

c) Uma concepção de si mesma como lugar de formação profissional, sem dúvida, 

mas fundada na construção rigorosa do conhecimento, na qualidade da prática 

técnica, na sensibilidade ética e política, na construção da cidadania 

emancipadora. Para tanto, impõem-se uma concepção e uma prática do 

planejamento curricular e pedagógico do ensino superior que envolvam um 

complexo investimento e que não se dará unicamente neste Projeto Pedagógico, 

mas durante a aplicação dele no percurso formativo e na história do curso. 

 

9.1.7. Estrutura Curricular: Atendimento da Formação Básica e Humanística 

 
Faz-se necessário ressaltar que o currículo implantado para o curso foi 

estabelecido pelo NDE –Núcleo Docente Estruturante da IES considerando a 
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9.1.8. Estrutura Curricular: conteúdos da área de Gestão 

Os componentes curriculares do Eixo de Formação na área de gestão foram 

organizados e selecionados de forma a fornecer um referencial que permita a 

formação na área administrativo-empreendedora. 

 

Legislação pertinente, bem como as singularidades regionais e a necessária 

formação geral. 

 
O NDE – Núcleo Docente Estruturante considerou pertinente estabelecer a 

constituição básica do curso e a formação genérico-globalizada e cidadã a partir 

dos estudos relacionados a outras áreas do conhecimento. 

 

COMPONENTES CURRICULARES DO CAMPO DE FORMAÇÃO BÁSICA 

 
COMPONENTES CURRICULARES 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

CARGA HORÁRIA 

SEMESTRAL 

Comunicação Contemporânea 03 60 

Estatística Aplicada 03 60 

LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais 03 60 

Relações Étnico-Raciais 1,5 30 

Filosofia 
1,5 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPONENTES CURRICULARES DA ÁREA DE GESTAO 

 
COMPONENTES CURRICULARES 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

CARGA HORÁRIA 

SEMESTRAL 

Introdução à Administração 03 60 

Gestão de Pessoas 03 60 

Legislação Trabalhista, Previdenciária e 

Contratos 

03 60 

Gestão de Sistemas de Informação 03 60 

Economia Empresarial 03 60 
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9.1.7. Estrutura Curricular: conteúdos Específicos de Gestão Hospitalar e 

afins da área da saúde 

 

Marketing Hospitalar 03 60 

Responsabilidade Socioambiental 03 60 

Empreendedorismo e Inovação 03 60 

 

 

 

 

 

 

 
 

COMPONENTES CURRICULARES ESPECÍFICOS DE GESTÃO HOSPITALAR 

COMPONENTES 

CURRICULARES 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

CARGA HORÁRIA 

SEMESTRAL 

Introdução à Administração 03 60 

Políticas de Saúde 03 60 

Gestão de Contratos e 

Convênios 

03 60 

Gestão da Qualidade e 

Acreditação Hospitalar 

03 60 

Legislação em Saúde 03 60 

Bioética e Biossegurança 03 60 

Logística Hospitalar 03 60 

Segurança do Trabalho e Saúde 

Ocupacional 

03 60 

Farmácia Hospitalar 03 60 

Hotelaria Hospitalar 03 60 

Gestão de Unidades de Saúde 03 60 

Gestão de Custos e Orçamento 

em Organizações Hospitalares 

03 60 
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9.1.8. Estrutura Curricular: conteúdos de Formação Complementar, 

Integração e Aprofundamento 

 

Arquitetura Hospitalar 03 60 

Epidemiologia 03 60 

Gestão de Clínicas e 

Consultórios 

03 60 

Indicadores de Desempenho em 

Organizações de Saúde 

03 60 

Auditoria em Saúde 03 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

COMPONENTES CURRICULARES COMPLEMENTARES, INTEGRADORES E DE 

APROFUNDAMENTO 

 
COMPONENTES CURRICULARES 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

CARGA HORÁRIA 

SEMESTRAL 

*Práticas Interdisciplinares I * 100 

* Práticas Interdisciplinares II * 100 

* Práticas Interdisciplinares III 
* 100 

* Práticas Interdisciplinares IV 
* 100 

* Práticas Interdisciplinares V 
* 100 

* Práticas Interdisciplinares VI 
* 100 

** Atividades de Complementação 
Profissional I 

** 20 

** Atividades de Complementação 
Profissional II 

** 20 

** Atividades de Complementação 
Profissional III 

** 20 

** Atividades de Complementação 
Profissional IV 

** 20 

** Atividades de Complementação ** 20 
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Profissional V   

** Atividades de Complementação 
Profissional VI 

** 20 

 

 

 

* Componente Curricular de caráter Prático-Teórico para o qual é determinado 

horário contra-turno e em sábados letivos para compor as horas/aula de orientação 

por semana a critério do professor orientador, em comum acordo com os grupos  

de trabalho. 

 
** Componente Curricular de caráter extraclasse no qual o aluno compõe um 

número pré-determinado de horas/aula a partir da participação em congressos, 

atividades de responsabilidade social, monitoria etc. (Vide Regulamento das ACs). 

 
 

 
9.1.9.Atividades Práticas em Laboratório de Informática 

 
 
 

Há que ressaltar que apesar de não serem explicitados na forma de eixos de 

conteúdos neste Projeto Pedagógico, as Práticas em Laboratório de Informática 

utilizando softwares atualizados para gestão e sistema de informações do setor de 

Gestão Hospitalar serão uma constante no curso. 

 
Utilizados na metodologia de diversos componentes curriculares da área de 

Formação Profissional, a utilização dos recursos tecnológicos em informática 

constituem-se também na expectativa da formação teórico-prática, perfazendo a 

expectativa interdisciplinar proposta para o curso. 

 
O Laboratório de Informática da FACSUR foi concebido para alavancar a 

qualificação do ensino ministrado aos alunos de todos os cursos oferecidos pela 

Instituição, como ferramenta de trabalho e plataforma de apoio ao estudo das 

matérias, para desenvolvimento de competências, como instrumento de pesquisa 

complementar ao seu trabalho acadêmico ou de elaboração de relatórios e 

atividades independentes. 
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Para a mais adequada utilização destes meios, a IES proporcionará constantes 

treinamentos aos seus docentes e técnicos administrativos que atuam como 

multiplicadores destes conhecimentos aos discentes e à comunidade em geral. 

 
Os laboratórios possuem horário ininterrupto para livre acesso aos discentes para 

realização de trabalhos, pesquisas e acesso à internet. 

 
9.1.9. Estrutura Curricular: Disciplinas Comuns 

Com o objetivo de proporcionar aos acadêmicos uma formação mais holística e 

abrangente, independente do curso frequentado, a FACSUR oferecerá disciplinas 

comuns que farão parte dos currículos de diversos cursos de graduação a serem 

implantados na IES. Dessa forma, o estudante poderá interagir com acadêmicos 

de outros cursos, contribuindo para a troca de experiências e para a expansão do 

conhecimento e diferentes realidades sociais, culturais e profissionais. 

 

Demo (2004, p.92) 1 afirma que o currículo do ensino superior deve possibilitar a 

“oportunidade de (re) construir este tipo de ambiente científico e educativo, capaz 

de combinar crítica com solidariedade, progresso com consenso, habilidade 

individual com trabalho de equipe, excelência com humildade, vanguarda com 

tolerância, ideologia com convivência.” 

 
Nessa perspectiva, vale retomar a discussão sobre interdisciplinaridade como 

pensamento complexo e fundamental no estabelecimento de condições que 

efetivem uma prática educativa articulada com a realidade, propiciando a 

construção de um currículo que rompa com a predominância única e exclusiva das 

disciplinas, ultrapassando e integrando suas fronteiras. 

 

9.1.11. Estrutura Curricular: Matriz do Curso de Superior de Tecnologia em 

Gestão Hospitalar na modalidade EaD 

 
 

Uma vez matriculado o estudante participará da unidade Introdutória à modalidade 

de Educação a Distância, com a disciplina introdução a educação a distância, com 
 

1 DEMO, P. Universidade, Aprendizagem e Avaliação. Mediação, Porto Alegre: 2004. 
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NÍVEL 

INTRODUTÓRIO 

1º SEMESTRE 

 

carga horária de 30 horas. Essa unidade permite introduzir o aluno aos recursos 

utilizados durante o curso, assim como introduzi-lo às teorias da modalidade 

permitindo o aluno conhecer a EaD. 

 
Segue abaixo Matriz completa do Curso de Superior de Tecnologia em Gestão 

Hospitalar na modalidade EaD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disciplina CH 

Comunicação Contemporânea 60 

Introdução à EAD 30 

Matemática Financeira 60 

Introdução a Administração 60 

Filosofia 30 

Planejamento e Desenvolvimento Profissional 30 

Prática Interdisciplinar I- Perfil Profissional- O Gestor Hospitalar 100 

Atividades de Complementação Profissional 20 

Carga Horária 390 

 
 
 

2ºSEMESTRE 
 

 
Disciplina CH 
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Saúde, Segurança do Trabalho e Meio Ambiente 60 

Gestão de Pessoas e equipes Multiprofissionais 30 

Estatística e Probabilidade 30 

Gestão de Sistemas de Informação 30 

Ética nas Organizações 30 

Fundamentos de Economia 60 

Pesquisa Social 60 

Práticas Interdisciplinares II – Projetos de Inclusão Social 100 

Atividades de Complementação Profissional 20 

Carga Horária 420 
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NÍVEL PROFISSIONALIZANTE 3º 

SEMESTRE 

Disciplina CH 

Fundamentos de Direitos e Direitos Humanos 30 

Relações Étnico- Raciais 30 

Gestão da Qualidade e Acreditação Hospitalar 60 

Legislação Trabalhista, Previdenciária e Contratos 60 

Bioética e Biossegurança 60 

Logística Hospitalar 60 

Práticas Interdisciplinares III 100 

Atividades de Complementação Profissional 20 

Práticas de Extensão Universitária I (Projetos de Extensão Aplicados 

às Áreas de Grande Pertinência Social na Região de Inserção da IES) 

 
100 

Carga Horária 520 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4ºSEMESTRE 
 

 
Disciplina CH 
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CERTIFICAÇÃO INTERMEDIÁRIA EM ASSISTENTE DE GESTÃO 

HOSPITALAR 

5ºSEMESTRE 

Políticas Públicas em Saúde e o SUS 60 

Farmácia Hospitalar 60 

Hotelaria Hospitalar 30 

Legislação em Saúde 30 

Marketing Hospitalar 60 

Gestão de Unidades de Saúde 30 

Gestão de Contratos e Covênios  

Práticas Interdisciplinares IV 100 

Atividades de Complementação Profissional 20 

Práticas de Extensão Universitária II (Projetos de Extensão Aplicados 

às Áreas de Grande Pertinência Social na Região de Inserção da IES) 

 
100 

Carga Horária 520 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disciplina CH 

Gestão de Custos e Orçamento em Organizações Hospitalares 60 

Arquitetura Hospitalar 60 

Epidemiologia 60 

Disciplina Optativa I 30 

Gestão de Contratos e Convênio 30 

Gestão de Clínicas e Consultórios 60 

Práticas Interdisciplinares V 100 
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CERTIFICAÇÃO INTERMEDIÁRIA EM ANALISTA DE GESTÃO 
 

HOSPITALAR 

6º SEMESTRE 

 
DIPLOMA DE TÉCNOLOGO EM GESTÃO HOSPITALAR 

Atividades de Complementação Profissional 20 

Práticas de Extensão Universitária III (Projetos de Extensão Aplicados 

às Áreas de Grande Pertinência Social na Região de Inserção da IES) 

 
100 

Carga Horária 520 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disciplina CH 

Indicadores de Desempenho em Organizações de Saúde 60 

Disciplina Optativa II 60 

Auditoria em Saúde 60 

Responsabilidade Socioambiental 60 

Empreendedorismo e Inovação: Conceitos e Práticas 60 

Práticas Interdisciplinares VI 100 

Atividades de Complementação Profissional 20 

Práticas de Extensão Universitária IV (Projetos de Extensão Aplicados 

às Áreas de Grande Pertinência Social na Região de Inserção da IES) 

 
100 

Carga Horária 520 

CARGA HORÁRIA TOTAL 2.920 

 

 

* DISCIPLINAS OPTATIVAS 
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DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA 

 

Disciplina C.H. 

LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais 60 

Tópicos Especiais em Gestão Hospitalar 60 

Responsabilidade Social 60 

Técnicas de Negociação e Oratória 60 

Serviços Laboratoriais e Exames Clínicos 60 

 
 
 
 
 
 
 
 

Disciplinas Carga Horária 
ATIVIDADES DE COMPLEMENTAÇÃO 
PROFISSIONAL 

120 horas/aula 

PRÁTICAS DE EXTENSÃO 400 horas/aula 

DEMAIS DISCIPLINAS 2.400 horas/aula 

Total 2.920 horas/aula 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10. CONTEÚDOS CURRICULARES 

 
No que concerne aos conteúdos curriculares, o NDE estabeleceu como parâmetro o 

atendimento ao CNCST para o curso, os Núcleos Formativos, o Contexto Educacional 

em que se estabelece a IES, a inserção regional do curso nos polos pretendidos e o 

conhecimento dos professores do curso que buscaram inovar e constituir expectativas 
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de atendimento ao que preconizam os objetivos traçados para o curso e o perfil do 

egresso. 

 
 

 
10.1. Conteúdos Curriculares: Desenvolvimento do Perfil Profissional do 

Egresso considerando a atualização da área do curso 

 

Ao estabelecer o perfil do egresso do curso como um profissional generalista, com 

capacidade técnica para as diferentes áreas de atuação, sempre com anseios sociais e 

éticos, o NDE buscou a partir dos núcleos formativos já delineados em capítulos 

anteriores deste PPC determinar todos os conteúdos passíveis de constituir as ementas 

de modo que os planos de ensino contemplem o ementário como um todo e possam 

diversificar ou ampliar os conhecimentos. 

 
Neste sentido, ao invés de descrever de maneira minuciosa cada um dos componentes 

curriculares, o NDE estabeleceu os conteúdos curriculares de maneira mais global, de 

modo que os professores possam construir conteúdos programáticos menos 

engessados, mas sempre atentos ao cumprimento do ementário. 

 
Essa prerrogativa é essencial para a construção de conteúdos curriculares novos, ou 

seja, aqueles que se fazem a partir da atualização da área do curso, pois ao possuir 

uma ementa (conteúdo curricular) menos descritiva e mais global, o professor tem a 

possibilidade de ampliar os conhecimentos sempre que necessário. O perfil generalista 

do egresso bem como os anseios sociais e éticos estão inseridos em várias ementas 

que vão acompanhando conteúdos específicos. 

 
Destaque também para as Práticas Interdisciplinares e Tópicos Especiais em Gestão 

Hospitalar que podem mudar os seus temas a qualquer tempo. Todas estas, portanto, 

poderão também atender às atualizações na área, bem como a configuração do perfil do 

egresso do curso. 
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10.2. Conteúdos Curriculares: Adequação das Cargas Horárias e das 

Bibliografias 

 
No que diz respeito às cargas horárias, o NDE teve o cuidado de compor os conteúdos 

curriculares e adequar a estrutura curricular conforme as suas necessidades. 

 
Essa é a razão pela qual se fez necessário uma padronização em múltiplos de 30 e 60 

horas nas disciplinas teórico-práticas (Práticas Interdisciplinares). 

 
No que diz respeito às bibliografias, o NDE reuniu-se e adequou as bibliografias 

considerando como base o mínimo de 03 títulos da bibliografia básica e 5 da 

complementar. Fez-se tal expectativa levando em consideração a disponibilidade das 

editoras e o esgotamento de alguns títulos. 

 
Destaque-se o uso da Biblioteca Virtual que será capaz de atender o aluno a qualquer 

tempo e espaço, desde que possua acesso à internet. 

 
Foram alinhados clássicos da literatura da área e títulos capazes de ampliar os 

horizontes de conhecimentos dos alunos. 

 

Vale destacar que todas as expectativas estão disponíveis em um relatório que aponta a 

justificativa e adequação de escolha de cada um dos livros para os conteúdos 

curriculares do curso. 

 

10.3. Conteúdos Curriculares: Os Direitos Humanos, Relações Étnico-Raciais e 

a Educação Ambiental 

 
Além dos aspectos ligados as expectativas profissionais e sociais condicionadas nas 

perspectivas da tríade ensino-pesquisa-extensão, houve o cuidado em atender 

plenamente ao que preconizam os Requisitos Legais e Normativos do MEC acerca das 

diretrizes de temas transversalizados demandados pelos documentos públicos como a 

Educação Ambiental, os Direitos Humanos e as Relações Étnico-Raciais. 

 
Assim sendo, far-se-á o estabelecimento de temas transversais obrigatórios pela 

Legislação Educacional de maneira contínua ao currículo, a saber: 
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1) Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações étnico- 

raciais e para o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e 

Indígena, nos termos da Lei Nº 9.394/96, com a redação dada pelas Leis Nº 

10.639/2003 e N° 11.645/2008 e na Resolução CNE/CP N° 1/2004, 

fundamentada no Parecer CNE/CP Nº 3/2004. 

 
 

 
A partir deste PPC, os docentes responsáveis pelas disciplinas do currículo e pela 

constituição dos respectivos planos de ensino serão os precursores do atendimento a 

essa legislação, a saber: 

 
 

 
a) Disciplina=> Comunicação Contemporânea: Será indicado aos professores 

que utilizem-se de textos para exercícios de leitura e interpretação que 

abordem os temas relacionados as relações étnico raciais, bem como a 

valorização e história da cultura afro-brasileira; 

b) Disciplina=> Relações Étnico-Raciais: A disciplina tem como base a história 

da cultura, as expectativas relacionadas à diversidade e a questão da 

tolerância no meio educacional, bem como a história da África e das relações 

entre as diversas etnias. 

 
Obs* Além dos nortes acima, haverá o estímulo da IES e do curso na oferta de 

seminários de extensão e/ou ações sociais que permitam que se aborde o tema em sua 

plenitude prático-social. 

 
 

 
2) Políticas de educação ambiental, conforme o disposto na Lei N° 9.795/1999, 

no Decreto N° 4.281/2002 e na Resolução CP/CNE Nº 2/2012. 

 
Tendo como norte das ações acadêmicas e pedagógica este PPC, a estrutura 

curricular permitirá que os professores sejam orientados na constituição dos seus planos 

de ensino abordando as expectativas socioambientais, a saber: 

 
a) Disciplina=> Responsabilidade Socioambiental: A disciplina aborda 
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essencialmente os aspectos acerca da educação ambiental e da formação da 

consciência ecológica. 

 
Obs* Além da possibilidade acima, a IES possui um Núcleo (Vide PDI) que é 

responsável por propor ações sistemáticas de educação ambiental para a comunidade 

acadêmica e comunidade externa. 

 
 

 
3) Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, conforme o 

disposto no Parecer CNE/CP Nº 8/2012 e no Parecer CP/CNE N° 8, de 

06/03/2012, que originou a Resolução CP/CNE N° 1, de 30/05/2012. 

 
a) Disciplina=> Comunicação Contemporânea: os professores serão  

orientados a proporcionar aos alunos textos de leitura e temas de redação 

voltados ao debate acerca da defesa dos direitos humanos; 

b) Disciplina=> Relações Étnico-Raciais: a disciplina discute conjuntamente 

com as questões relacionadas a diversidade, os aspectos acerca dos direitos 

humanos. 

 
 

 
Obs* Além dos nortes acima haverá o estímulo da IES e do curso na oferta de 

seminários de extensão e/ou ações sociais que permitam que se aborde o tema em sua 

plenitude prático-social. 

 
10.4. Conteúdos Curriculares: Conhecimentos Inovadores 

 
Primeiramente, o NDE destaca que, atualmente, vive-se numa era tecnológica onde, 

muitas vezes, a concepção do termo inovação tem sido utilizada de forma enfática, 

incisiva e determinante, porém equivocada na prática diária, uma vez que tem sido 

concebida, corriqueiramente, somente como um produto ou equipamento. 

 
Neste sentido, a já na gênese do currículo o NDE preparou-o de modo que se possa 

atender às rápidas descobertas e práticas que surgem no dia a dia na educação. Assim, 

disciplinas como os Tópicos Especiais em Gestão Hospitalar e as Práticas 

Interdisciplinares já devem ser consideradas inovadoras ao passo que abrem para o 
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curso a flexibilidade de poder inserir sistematicamente novos conhecimentos para os 

alunos sempre que são divulgados e comprovados na sua eficácia. 

 
Além dos conteúdos acima, o curso traz para o aluno a possibilidade de estudar 

conhecimentos que não são comuns em cursos de Gestão Hospitalar (VIDE 

DISCIPLINAS OPTATIVAS). 

 
Por fim, vale destacar o cuidado na perspectiva da tecnologia que nos leva a repensar a 

inerente capacidade do ser humano em buscar inovações capazes de transformar seu 

cotidiano, visando uma melhor qualidade de vida e satisfação pessoal. Dessa forma, o 

Pedagogo não deve buscar apenas se adequar ao surgimento de novos equipamentos e 

técnicas, mas de novas mudanças sociais que ocorrem com uma velocidade nunca 

antes vista. 

 
10.5. Componentes Curriculares: Práticas de Extensão 

 
Para definição dos componentes curriculares do curso, o NDE considerou o PNE, que 

determina diretrizes, metas e estratégias para a política educacional brasileira por uma 

década. O Plano Nacional de Educação (2014- 2024) tem como objetivo atender a 

problemas provocados pela desigualdade social, um dos temas centrais das políticas 

públicas no Brasil, o qual pode ser considerado um obstáculo no acesso democrático à 

educação de qualidade. 

 
Dessa forma as Práticas de Extensão, componente curricular obrigatório, atendem pelo 

princípio constitucional da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, e é um 

processo educativo, interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político que tem 

como objetivo a execução da ação transformadora entre o Ensino Superior e outros 

âmbitos sociais. Por tanto se devem desenvolver temas, programas e projetos de 

trabalho que irão colaborar na dupla efetivação pertinente a sua construção, a formação 

acadêmica do aluno e atender as demandas sociais. 

 
Com isso, podemos afirmar que a inserção, no currículo do curso de Superior de 

Tecnologia em Gestão Hospitalar da FACSUR, das atividades  de  extensão 

representam mais do que atender a estratégia regimentadas do Plano Nacional de 

Educação (PNE, 2014-2024) e ratificar outras diretrizes legais, expressa a afirmação do 
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10.6.  Conteúdos  Curriculares  do Curso  de  Superior de Tecnologia em Gestão 

Hospitalar na Modalidade Ead 

1º SEMESTRE 

COMUNICAÇÃO CONTEMPORÂNEA 

EMENTA: 

Texto e seus contextos. Linguagens e suas Facetas. Gêneros e Tipos Textuais. 

Gêneros textuais acadêmicos. 

compromisso do Ensino Superior com a sociedade, por meio do reconhecimento da 

Extensão como componente formativo do estudante. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Bibliografia Básica:. 

 
BUSATTO, Cléo. Práticas de Oralidade na Sala de Aula. 1ª Ed. São Paulo: Cortez, 

2010. (10 EXEMPLARES) 

 
MASIP, Vicente. Fundamentos Lógicos da Interpretação de Textos e da 
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Argumentação. Rio de Janeiro: Grupo Gen, 2012. (BV) 

 
 

MASIP, Vicente. Interpretação de Textos. Rio de Janeiro: Grupo Gen, 2011. (BV) 

 
 

MARTINS, Dileta Silveira; ZILBERKNOP, Lúbia Scliar. Português Instrumental. 30ª 

edição. Rio de Janeiro: Grupo Gen, 2019 (BV) 

 
Bibliografia Complementar 

 
 

ALVES, Adriano. Língua Portuguesa - Compreensão e Interpretação de Textos - 

Concursos Enem Vestibulares. Rio de Janeiro: Grupo Gen, 2013. (BV) 

MEDEIROS, João Bosco; TOMASI, Carolina. Como Escrever Textos - Gêneros e 

Sequências Textuais. Rio de Janeiro: Grupo Gen, 2017. (BV) 

ALMEIDA, Antonio Fernando de Almeida; ALMEIDA, Valéria Silva Rosa de. Português 

básico : gramática, redação, texto . 5ª edição. São Paulo: grupo Gen, 2011.(BV) 

Martins, Dileta Silveira; Zilberknop, Lúbia Scliar. Português Instrumental: de acordo 

com as atuais normas da ABNT. 29ª edição. São Paulo: Grupo Gen, 2010. (BV) 

Medeiros, João Bosco. Português instrumental. 10ª edição. São Paulo: Grupo gen, 

2013. (BV) 

 
 
 
 
 

INTRODUÇÃO À EAD 

EMENTA: 

Breve Histórico da EaD no Brasil. Perspectivas Metodológicas para EAD. Organização 

de Estudos em EaD. O AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem. 

 
Bibliografia Básica: 

BENDER, Willian N. Aprendizagem Baseada em Projetos: Educação Diferenciada 

para o Século XXI. Porto Alegre: Grupo A, 2014. (BV) 

FILATRO, Andrea. Como preparar conteúdos para EAD. São Paulo: Saraiva, 2018. 

(BV). 
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SANTOS, Pricila Kohls dos; RIBAS, Elisângela; OLIVEIRA, Hervaldira Barreto. 

Educação e Tecnologias. Porto Alegre: Grupo A, 2017. (BV) 

SANTOS, Edméa. Mídias e Tecnologias na Educação Presencial e à Distância. Rio de 

Janeiro: Grupo Gen, 2016. (BV) 

 
Bibliografia Complementar: 

DEITEL, Paul; DEITEL, Harvey; WALD, Alexander. Android 6 para Programadores: 

Uma Abordagem Baseada em Aplicativos. Porto Alegre: Grupa A, 2016. (BV) 

MACHADO, Dinamara Pereira; MORAES, Marcio Gilberto de Souza. Educação a 

Distância - Fundamentos, Tecnologias, Estrutura e Processo de Ensino e 

Aprendizagem. São Paulo: Saraiva, 2015. (BV) 

TAJRA, Sanmya Feitosa. Desenvolvimento de Projetos Educacionais - Mídias e 

Tecnologiasacionais. São Paulo: Saraiva, 2014. (BV) 

Antonio Siemsen Munhoz. Tecnologia educacionais. São Paulo: Saraiva, 2016. (BV). 

BATISTA, Sueli Soares dos Santos; FREIRE, Emerson. Sociedade e Tecnologia na Era 

Digital. São Paulo: Saraiva, 2014. (BV) 

 
Matemática Financeira 

EMENTA: 

Terminologia da Matemática Financeira. Juros simples e compostos. Compra à vista e a 

prazo. Tipos de taxas de juros. Desconto racional e desconto comercial. Renda e 

inflação. Índices de inflação do Brasil. Taxas de juros. Cálculo de tributos e de 

rendimento. Cálculos financeiros. Série de pagamentos. Sistemas de amortização. 

Avaliação de investimentos. Títulos de renda fixa. 

Bibliografia Básica: 

Samuel Hazzan, José Nicolau Pompeo. Matemática financeira. São Paulo: Saraiva, 

2014. (BV) 

Gustavo Henrique W. de Azevedo. Matemática Financeira - Princípios e aplicações. São 

Paulo: Saraiva, 2015. (BV) 

HOJI, Masakazu. Matemática Financeira - Didática, Objetiva e Prática. Rio de Janeiro: 

Grupo Gen, 2016. (BV) 

 
Bibliografia Complementar: 

ALMEIDA, Jarbas Thaunahy Santos de. Matemática Financeira. Rio de Janeiro: Grupo 
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Gen, 2016. (BV) 

ASSAF NETO, Alexandre. Matemática Financeira - Edição Universitária. Rio de Janeiro: 

Grupo Gen, 2017. (BV) 

CAMARGOS, Marcos Antônio de. Matemática financeira - Aplicada a produtos 

financeiros e à análise de investimentos. São Paulo: Saraiva, 2013. (BV) 

GOLDSTEIN, Larry J.; LAY, David C.; SCHNEIDER, David I.; ASMAR, Nakhlé H.. 

Matemática Aplicada. Porto Alegre: Grupo A, 2012. (BV) 

Ferreira, Roberto G. Matemática Financeira Aplicada: Mercado de Capitais, Análise de 

Investimentos, Finanças Pessoais e Tesouro Direto. 8ª edição. São Paulo: Grupo Gen, 

2014. (BV) 

 
Introdução a Administração 

EMENTA: 

Introdução aos conceitos gerais e aplicados da administração. Contextualização e 

evolução do pensamento da administração. A administração na sociedade do 

conhecimento. Pensamento e administração estratégica. Funções administrativas: 

planejar, organizar, dirigir e controlar. 

 
Bibliografia Básica: 

SALU, Enio Jorge. Administração Hospitalar no Brasil. São Paulo: Manole, 2013 (BV) 

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Administração. Rio de Janeiro: Grupo Gen, 

2019. (BV) 

MALAGÓN-LONDOÑO, Gustavo; LAVERDE, Gabriel Pontón; LONDOÑO, Jairo 

Reynales. Gestão Hospitalar, 4ª edição. Rio de Janeiro, grupo gen, 2018. (BV) 

CLEGG, Stewart; KORNBERGER, Martin; PITSIS, Tyrone. Administração e 

Organizações. Porto Alegre: grupo A, 2014. (BV) 

 
 

Bibliografia Complementar: 

 
 

LOMBARDI, Donald M.; SCHERMERHORN Jr., John R.; KRAMER, Brian E.. Gestão de 

Assistência da Saúde. Rio de Janeiro: Grupo GEn, 2009. (BV) 

MARCOUSÉ, Ian. Administração - Série Processos Gerenciais. 1ª edição. São Paulo: 

Saraiva, 2013. (BV) 



90 

 

 

MATIAS-PEREIRA, José. Administração Pública, 5ª edição. Rio de Janeiro: Grupo 

Gen, 2012. (BV) 

Stephen P. Robbins, David A. DeCenzo e Robert M. Wolter. A Nova Administração. 

São Paulo: Saraiva, 2018. (BV) 

ABDALA, Márcio Moutinho. Administração Estratégica. Rio de Janeiro: grupo Gen, 

2014. (BV) 

 
 
 

 
Filosofia 

EMENTA: 

As perguntas que todo ser humano faz. Filosofia para a educação. O mito. Momento 

pré-socrático. Filósofos originários. Surgimento da Filosofia. A física e a metafísica. 

Estoicismo, epicurismo, ceticismo, neoplatonismo.Patrística e Escolástica.  

Racionalismo. A Filosofia na Era Moderna. Niilismo. Fenomenologia. Principais filósofos 

do Ocidente. 

 
Bibliografia Básica: 

GHIRALDELLI JR., Paulo. Introdução à Filosofia. São Paulo: Manole: 2013. (BV) 

Dionizio, Mayara; Arakaki, Fernanda Franklin Seixas; Oliveira, Marco Antônio de.;  

Pinezi, Gabriel. Filosofia contemporânea. Porto Alegre: Grupo A, 2018 (BV) 

GHIRALDELLI JR., Paulo. A Filosofia como Medicina da Alma. São Paulo: Manole, 

2012. (BV) 

 
Bibliografia Complementar: 

GHIRALDELLI JR., Paulo. A Aventura da Filosofia: de Parmênides a Nietzsche. São 

Paulo: Manole, 2010. (BV) 

DURKHEIM, Émile. Filosofia Moral. Rio de Janeiro: Grupo Gen, 2015. (BV) 

RACHELS, James; RACHELS, Stuart. A Coisa Certa a Fazer: Leituras Básicas sobre 

Filosofia Moral. Porto Alegre: Grupo A, 2014. (BV) 

STEGMÜLLER, Wolfgang. A Filosofia Contemporânea - Introdução Crítica. 2ª 

edição. Rio de Janeiro: Grupo Gen, 2012. (BV) 

Furrow, Dwight. Ética. Porto Alegre: Grupo A, 2017. (BV) 
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Planejamento e Desenvolvimento Profissional 

EMENTA: 

Fatores motivacionais e de ambientação do colaborador à organização. Enfoque 

sistêmico dos objetivos em relação à carreira, estabelecendo a interação entre 

conhecimento, habilidade e atitude. Objetivos e estruturas do planejamento de carreiras. 

Construção e características do sistema de administração de carreira a partir da 

definição dos objetivos da organização. Planejamento de carreira como ferramenta para 

o desenvolvimento de pessoas e a melhoria dos processos organizacionais. Processo 

de reestruturação e transformação da qualificação profissional no mundo do trabalho. 

Tendências e perspectivas para o futuro da gestão de pessoas. Identificação das 

potencialidades e competências individuais através da análise contextual. Formação de 

dados para a construção de estratégias e oalcance de objetivos pessoais e 

organizacionais. 

 
Bibliografia Básica: 

Dutra, Joel Souza; Veloso, Elza Fátima Rosa (Orgs.). Desafios da gestão de carreira. 

São Paulo: Grupo Gen, 2013. (BV) 

Oliveira, Djalma de Pinho Rebouças de. Plano de carreira: foco no indivíduo. 2ª 

edição. São Paulo: grupo gen, 2013. (BV) 

Veras, Marcelo Henrique Duarte. Gestão de Carreiras e Competências Empresariais: 

100 Dicas Práticas. São Paulo: grupo gen, 2014. (BV) 

 
 

Bibliografia Complementar: 

MELO, Paulo; CIAMPA, Amábile de Lourdes; MELE, Carla; PEIXOTO, Andréa Mele de. 

Marketing Pessoal e Empregabilidade - Do Planejamento de Carreira ao Networking 

(BV) 

CHIAVENATO, Idalberto. Carreira e Competência: Você é Aquilo que Faz! – Como 

Planejar e Conduzir seu Futuro Profissional. São Paulo: Manoel, 2013. (BV)  

LEVENFUS, Rosane. Orientação Vocacional e de Carreira em Contextos Clínicos e 

Educativos. Porto Alegre: Grupo A, 2016. (BV) 

Andrade, Juliana Oliveira ; Neto, Antonio Carvalho ; Diniz, Ana Paula Rodrigues ; Bretas, 
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Paula Fern. Mulheres Profissionais E Suas Carreiras sem Censura: Estudos sob 

Diferentes Abordagens. 1ª edição. São Paulo: Grupo Gen, 2015. (BV) 

TAJRA, Sanmya Feitosa; SANTOS, Welinton do. Planejando a Carreira - Guia Prático 

para o Desenvolvimento Pessoal e Profissional. São Paulo: Saraiva, 2015. (BV) 

 
 

Práticas Interdisciplinares I - Perfil Profissional- O Gestor Hospitalar 

EMENTA: 

Trata-se de um trabalho do tipo “Projeto”, orientado por docente e tutores 

especializados, objetivando constituir de maneira plena a necessária 

interdisciplinaridade, a partir da articulação entre as disciplinas do semestre. Este  

projeto envolve: o estudo e definição do tema: O Gestor Hospitalar. O trabalho 

envolverá atividades de pesquisa das bases teóricas, discussão e sistematização de 

reflexões relacionadas ao tema, resultando em uma proposta de desenvolvimento de um 

estudo, análise e/ou projeto que abordará os seguintes conteúdos: Introdução à 

Universidade. Introdução ao Curso. Técnicas de Elaboração de Projeto. 

Conhecendo a profissão. Gestão de Carreira. O profissional de Gestão Hospitalar. 

A Gestão Hospitalar e o Mercado de Trabalho. 

 
 
 

 
Bibliografia Básica: 

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia do Trabalho 

Científico. 8ª edição. Rio de Janeiro: Grupo Gen, 2017. (BV) 

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Técnicas de Pesquisa, 8ª 

edição. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2017. (BV) 

MELO, Paulo; CIAMPA, Amábile de Lourdes; MELE, Carla; PEIXOTO, Andréa Mele de. 

Marketing Pessoal e Empregabilidade - Do Planejamento de Carreira ao Networking 

(BV) 

 
 

Bibliografia Complementar: 

 
 

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Como Elaborar um Plano de Carreira para 
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ser um Profissional bem Sucedido, 3ª edição. Rio de Janeiro: Grupo Gen, 2018. (BV) 

CHIAVENATO, Idalberto. Carreira e Competência: Você é Aquilo que Faz! – Como 

Planejar e Conduzir seu Futuro Profissional. São Paulo: Manoel, 2013. (BV) 

LEVENFUS, Rosane. Orientação Vocacional e de Carreira em Contextos Clínicos e 

Educativos. Porto Alegre: Grupo A, 2016. (BV) 

Andrade, Juliana Oliveira ; Neto, Antonio Carvalho ; Diniz, Ana Paula Rodrigues ; Bretas, 

Paula Fern. Mulheres Profissionais E Suas Carreiras sem Censura: Estudos sob 

Diferentes Abordagens. 1ª edição. São Paulo: Grupo Gen, 2015. (BV) 

TAJRA, Sanmya Feitosa; SANTOS, Welinton do. Planejando a Carreira - Guia Prático 

para o Desenvolvimento Pessoal e Profissional. São Paulo: Saraiva, 2015. (BV) 

 
 

Atividades de Complementação Profissional 

EMENTA: 

As atividades acadêmicas complementares são fundamentais para o desenvolvimento 

de habilidades pertinentes à formação do profissional Administrador. Podem ser 

realizadas pelos alunos fora do horário de aula dos demais componentes curriculares, 

estabelecido pela Coordenação do curso e incluem atividades culturais, técnicas e 

científicas de natureza diversa. O aluno poderá optar por cursos ministrados no AVA, 

eventos na área de Gestão na própria FACSUR ou em outras IES que lhe possibilitem 

compreender a importância da pesquisa, da criatividade, do empreendedorismo e da 

inovação nesta área bem como a necessidade de se ter uma visão interdisciplinar na 

busca do conhecimento e do desenvolvimento do raciocínio pela lógica e da cidadania. 

O aluno será estimulado a participar em projetos de iniciação científica e extensão. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

FACSUR - Normas para Atividades de Complementação Profissional – Disponível 

em www.facsur.net.br 

 
 

 

2º SEMESTRE 

 
 

Saúde, Segurança do Trabalho e Meio Ambiente 

EMENTA: 

http://www.facsur.edu.br/
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Organização da segurança do trabalho na organização. Prevenção de acidentes. 

Conceitos de saúde X meio ambiente. A importância do agrupamento dos dados para a 

formulação de políticas de atenção à saúde. Programa de prevenção de riscos 

ambientais. Legislação trabalhista e previdenciária. Prevenção ao incêndio. 

Equipamentos de segurança. Gestão da segurança. Programas de gestão ambiental e 

auditoria. 

 
Bibliografia Básica: 

SANTOS, Nívea Cristina Moreira. Legislação Profissional em Saúde - Conceitos e 

Aspectos Éticos. São Paulo: Saraiva, 2014 (BV) 

CHIRMICI, Anderson; OLIVEIRA, Eduardo Augusto Rocha de. Introdução à Segurança 

e Saúde no Trabalho. Rio de Janeiro: Grupo Gen, 2016. (BV) 

Toledo, Raphaela Karla. Sistema Único de Saúde - Componentes, Diretrizes e 

Políticas Públicas. São Paulo: Saraiva, 2014. (BV) 

Barsano, Paulo Roberto; Barbosa, Rildo Pereira. Higiene e Segurança do Trabalho. 

São Paulo: Saraiva, 2014. (BV) 

 
Bibliografia Complementar: 

Equipe Atlas. Manual de Segurança do Trabalho. 80ª ed. Rio de Janeiro: Grupo Gen, 

2018. (BV) 

Equipe Atlas. Manual de Segurança do Trabalho. 81ª ed. Rio de Janeiro: Grupo Gen, 

2018. (BV) 

Equipe Atlas. Manual de Segurança do Trabalho. 82ª ed. Rio de Janeiro: Grupo Gen, 

2012. (BV) 

Stapenhorst, Fernanda. Bioética e Biossegurança. Porto Alegre: Grupo A, 2016. (BV) 

BARSANO, Paulo Roberto; BARBOSA, Rildo Pereira. Segurança do Trabalho - Guia 

Prático e Didático. São Paulo: Saraiva, 2012. (BV) 

GALLEGUILLOS, Tatiana Gabriela Brassea. Epidemiologia - Indicadores de Saúde e 

Análise de Dados. São Paulo: Saraiva, 2014. (BV) 

 
Gestão de Pessoas 

EMENTA: 

Evolução da administração de Recursos Humanos no Brasil. Gestão por competências. 

Migração do modelo tradicional para o modelo estratégico. Recrutamento e seleção de 
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pessoas, remuneração, benefícios, gestão de carreira, avaliação de desempenho, 

treinamento e desenvolvimento. Importância estratégica da educação corporativa. 

Cultura organizacional sob a perspectiva estratégica. 

 
Bibliografia Básica: 

GIL, Antonio Carlos. Gestão de Pessoas - Enfoque nos Papéis Estratégicos, 2ª edição. 

Rio de Janeiro: Grupo Gen, 2016. (BV) 

MOURA, Anísio de; VIRIATO, Aírton. Gestão hospitalar: da organização ao Serviço 

de Apoio Diagnóstico e Terapêutico. São Paulo: Manole, 2018. (BV) 

MOSSER, Gordon; BEGUN, James W. Compreendendo o Trabalho em Equipe na 

Saúde. Porto Alegre: Grupo A, 2005. (BV) 

 
Bibliografia Complementar: 

MÓSCA, Hugo Motta Bacêllo; CEREJA, José Ricardo; BASTOS, Sérgio Augusto 

Pereira; RAMAL, Andrea (org). Série MBA - Gestão de Pessoas nas Organizações 

Contemporâneas. Rio de Janeiro: Grupo Gen, 2014. (BV) 

OLIVEIRA, Luciano Oliveira de. Gestão de Pessoas Aplicada ao Setor Público. Porto 

Alegre: grupo A, 2017. (BV) 

CLEGG, Stewart; KORNBERGER, Martin; PITSIS, Tyrone. Administração e 

Organizações. Porto Alegre: grupo A, 2014. (BV) 

DUTRA, Joel Souza. Gestão de Pessoas - Modelo, Processos, Tendências e 

Perspectivas, 2ª edição. Rio de Janeiro: grupo Gen, 2016. (BV) 

MALAGÓN-LONDOÑO, Gustavo; LAVERDE, Gabriel Pontón; LONDOÑO, Jairo 

Reynales. Gestão Hospitalar, 4ª edição. Rio de Janeiro, grupo gen, 2018. (BV) 

 
 

Estatística e Probabilidade 

EMENTA: 

Variáveis aleatórias discretas; algumas variáveis aleatórias contínuas importantes; 

introdução à estatística; conceituação de população e amostra; variáveis estatísticas; 

conceituação de distribuição por frequência; representação gráfica; medidas de 

tendência central; medidas separatrizes e medidas de distribuição; medidas de 

assimetria e curtose; correlação e regressão; introdução à probabilidade; espaços 

amostrais finitos; probabilidade condicionada e independência; variáveis aleatórias 



96 

 

 

unidimensionais; funções de variáveis aleatórias; noções fundamentais de probabilidade 

e estatística e suas formas de apresentação e análise. 

 
Bibliografia Básica: 

DIETZ, Thomas; KALOF, Linda. Introdução à Estatística Social. Rio de Janeiro: Grupo 

Gen, 2014. (BV) 

Dancey, Christine P. Estatística Sem Matemática para as Ciências da Saúde. Porto 

Alegre: Grupo A, 2017. (BV) 

MOORE, David S.; NOTZ, William I.; FLINGER, Michael A. A Estatística Básica e sua 

Prática. 7ª edição. Rio de Janeiro: Gruro gen, 2017. (BV) 

 
Bibliografia Complementar: 

Clark, Jeffrey; Downing, Douglas. Estatística Aplicada - Série Essencial. 3ª Edição. 

São Paulo: Saraiva, 2010. (BV). 

Fonseca, Jairo Simon da; Martins, Gilberto de Andrade. Curso de EStatística. São 

Paulo: Grupo Gen, 2012. (BV) 

BALDI, Brigitte; MOORE, David S. A Prática da Estatística nas Ciências da Vida, 2ª 

edição. Rio de Janeiro: Grupo Gen, 2014. (BV). 

BECKER, João Luiz. Estatística Básica: transformando dados em informação. Porto 

Alegre: Grupo A, 2015. (BV) 

SPIEGEL, Murray R.; SCHILLER, John J.; SRINIVASAN, R. Alu. Probabilidade e 

Estatística - Coleção Schaum. Porto Alegre: Grupo A, 2015. (BV) 

 
 

Gestão de Sistemas de Informação 

EMENTA: 

Introdução ao sistema de informação. Fundamentos de computação e programação. 

Aplicabilidade do sistema na organização. Base de dados de novas tecnologias. 

Aplicações do sistema de informação no setor público e privado. Vantagens, segurança 

e tendências. 

 
Bibliografia Básica: 

Cruz, Tadeu. Sistemas, organização e métodos: estudo integrado orientado a processos 

de negócio sobre organizações e tecnologias da informação, 4ª edição. São Paulo: 
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Grupo Gen, 2013. (BV) 

 
 

BATISTA, Emerson de Oliveira. Sistemas de informação: o uso consciente da tecnologia 

para o gerenciamento - 2ª edição. São Paulo: Saraiva, 2009. (BV) 

 
CHINELATO FILHO, João. O&M Integrado à Informática - Uma Obra de Alto Impacto na 

Modernidade das Organizações, 14ª edição. Rio de Janeiro: Grupo Gen, 2014. (BV) 

 
 

Bibliografia Complementar: 

MOLINARO, Carneiro Ramos. Gestão de Tecnologia da Informação - Governança de 

TI. Rio de Janeiro: Grupo Gen, 2011.(Bv) 

AKABANE, Getulio K. Gestão estratégica da tecnologia da informação : conceitos, 

metodologias, planejamento eavaliações. São Paulo: Grupo Gen, 2012. (BV) 

ANGELONI, Maria Terezinha. Organizações do Conhecimento - Infra-estrutura, 

Pessoas e Tecnologia, 2 ª edição. São Paulo: Saraiva, 2009. (BV) 

PHILIPPI JR., Arlindo; SILVA NETO, Antônio J. (eds.). Interdisciplinaridade em 

Ciência, Tecnologia & Inovação. São Paulo: Manole, 2011. (BV) 

REZENDE, Denis Alcides. Planejamento de Sistemas de Informação e Informática, 

5ª edição. Rio de Janeiro: Grupo Gen, 2016. (BV) 

 
 

Ética nas Organizações 

EMENTA: 

Abordagem da Ética presente dentro das empresas, relacionando ao trabalho em 

equipe, relações de hierarquia, postura profissional e relacionamento interpessoal. 

Analisa os códigos de ética nas organizações. 

 
Bibliografia Básica: 

ONSEN, Albert R.; SIEGLER, Mark; WINSLADE, William J. Ética Clínica: Abordagem 

Prática para Decisões Éticas na Medicina Clínica. Porto Alegre: Grupo A, 2012 (BV) 

PINEDA, Eduardo S.; José MARROQUÍN, Antonio C. Ética nas Empresas. Porto 

Alegre: Grupo A, 2019. (BV) 

DE SÁ, Antônio Lopes. Ética Profissional. Rio de Janeiro: Grupo Gen, 2019. (BV) 
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Bibliografia Complementar: 

 
 

Crisostomo, Alessandro Lombardi; Varani, Gisele; Pereira, Priscila dos Santos; Ost, 

Sheila Beatriz. Ética. Porto Alegre: Grupo A, 2018. (BV) 

RACHID, Alysson. Dominando Ética. São Paulo: Saraiva, 2019. (BV). 

Barsano, Paulo Roberto. Ética Profissional. São Paulo: Saraiva, 2014 (BV) 

Rodrigues, Willian Gustavo; Salvi, Taísa Lúcia; Souto, Fernanda Ribeiro; Juliana 

Kraemer. Ética Geral e Jurídica. Porto Alegre: Grupo A, 2018. (BV) 

MARTINS-COSTA, Judith; MÖLLER, Letícia Ludwig. Bioética e Responsabilidade. Rio 

de Janeiro: Grupo Gen, 2008. (BV) 

 
 
 

 
Economia Empresarial 

EMENTA: 

Lei da escassez. Curva de Possibilidade de Produção: Custo de Oportunidade. 

Conceitos de Economia. Economia Positiva e Normativa. Tipos de bens e serviços. 

Tipos de recursos produtivos e renda. Agentes econômicos: Família, Empresa, Governo 

e Resto do Mundo. Sistemas Econômicos: Economia de mercado, economia planificada 

e economia mista. Análise Microeconômica: Oferta e a Demanda. Equilíbrio de mercado. 

Elasticidades e suas aplicações. Utilidade e a Curva de Demanda. Excedente e do 

Consumidor. O Excedente do Produtor. Teoria da Produção e Custos. Custos Explícitos 

e Implícitos. Conceito e Tipos de Estruturas Mercado. Concorrência  Perfeita,  

Monopólio, Oligopólio e Concorrência Monopolística. Fundamentos de Macroeconomia. 

Metas da Politica macroeconômica. Tipos de Políticas Econômicas. Noções de 

contabilidade nacional. Conceito de Inflação. Impactos da inflação nos agentes 

econômicos. A Economia Globalizada e seus reflexos nos processos administrativos. 

Perspectivas regionais acerca da economia. 

 
Bibliografia Básica: 

BRUNSTEIN, Israel. Economia de Empresas : Gestão Econômica de Negócios. São 

Paulo: Grupo Gen, 2017. (BV) 

SILVA, César Roberto Leite da ; LUIZ, Sinclayr. Economia e Mercados. 19ª edição. São 
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Paulo: Saraiva, 2010. (BV) 

BAYE, Michael R. Economia de Empresas e Estratégias de Negócios. 6ª edição. 

Porto Alegre: Grupo A, 2010 (BV) 

 
Bibliografia Complementar: 

JULIEN, Pierre-André. Empreendedorismo Regional e economia do conhecimento. 

São Paulo: Saraiva, 2010. (BV) 

MOREIRA,  José  Octávio  de  Campos  ;  JORGE, Fauzi Timaco. Economia: Notas 

Introdutórias. 2ª edição. São Paulo: Grupo Gen, 2009. (BV). 

CURADO, Marcelo. Manual de Macroeconomia. São Paulo: Saraiva. (BV) 

VASCONCELLOS, Marco Antonio S. Manual de Economia. 6ª ed. São Paulo: Saraiva: 

2007. (BV) 

SALAMA, Bruno Meyer Hof (ORG.). Série DDJ - Direito e Economia, 1ª edição. São 

Paulo: Saraiva, 2010. (BV) 

 
 

Pesquisa Social 

EMENTA: 

A pesquisa social e sua função nos os diferentes tipos de pesquisa. O processo da 

pesquisa social empírica, os princípios básicos, metodológicos e suas implicações nos 

métodos e técnicas específicos. O planejamento da pesquisa social. A formulação de 

um projeto de pesquisa. 

 
Bibliografia Básica: 

GIL, Antonio Carlos. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social, 7ª edição. Rio de 

Janeiro: Grupo Gen, 2019. (BV) 

Wendy Olsen. Coleta de Dados: Debates e Métodos Fundamentais em Pesquisa 

Social. Porto Alegre: grupo A, 2015. (BV) 

Santos, Pedro António dos; Kienen, Nádia; Castiñeira, Maria Inés. Metodologia da 

Pesquisa Social: Da Proposição de um Problema à Redação e Apresentação do 

Relatório. São Paulo: Grupo Gen, 2015. (BV) 

RICHARDSON, Roberto Jarry. Pesquisa Social - Métodos e Técnicas. 4ª edição. Rio 

de Janeiro: Grupo Gen, 2017. (BV) 
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Bibliografia Complementar: 

 
 

FERNANDEZ, Brena Paula Magno. Métodos e técnicas de pesquisa. São Paulo: 

Saraiva, 2012. (BV) 

FLICK,  Uwe.  Qualidade  na pesquisa qualitativa - Coleção Pesquisa Qualitativa. 

Porto Alegre: grupo A, 2009. (BV) 

BELL, Judith. Projeto de Pesquisa: Guia para Pesquisadores Iniciantes em 

Educação, Saúde e Ciências Sociais. Porto Alegre: Grupo A, 2008. (BV) 

CRESWELL, John W.; PLANO CLARK, Vicki L. Pesquisa de Métodos Mistos: Série 

Métodos de Pesquisa. Porto Alegre: Grupo A, 2014. (BV) 

POPE, Catherine ; MAYS, Nicholas. Pesquisa Qualitativa na Atenção a Saúde. 3ª 

edição. Porto Alegre: Grupo A, 2011. (BV) 

 
 

Práticas Interdisciplinares II – Projetos de Inclusão Social 

EMENTA: 

Trata-se de um trabalho do tipo “Projeto”, orientado por docente especializado, 

objetivando constituir de maneira plena a necessária interdisciplinaridade, a partir da 

articulação entre as disciplinas do semestre. Este projeto envolve: A elaboração dos 

Projetos de Inclusão Social. O trabalho envolverá atividades de pesquisa das bases 

teóricas, discussão e sistematização de reflexões relacionadas ao tema, resultando em 

uma proposta de desenvolvimento de um estudo, análise e/ou projeto que abordará os 

seguintes conteúdos: Metodologia para elaboração de projetos sociais, 

planejamento operacional e financeiro. Roteiro de constituição de projeto junto 

aos órgãos municipais, estaduais e federais. 

 
Bibliografia Básica: 

 
 

CONTADOR, Claudio Roberto. Projetos Sociais: Benefícios e Custos Sociais, Valor 

dos Recursos Naturais, Impacto Ambiental, Externalidades. 5ª edição. São Paulo: 

Grupo Gen, 2014. (BV) 

CASAROTTO FILHO, Nelson. Elaboração de Projetos Empresarias. 2ª edição. Rio de 

Janeiro: Grupo Gen, 2016. (BV) 

Rezende, Denis Alcides. Planejamento Estratégico Público ou Privado: Guia para 
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Projetos em Organizações de Governo e de Negócios. 3ª edição. Rio de Janeiro: 

Grupo Gen, 2015. (BV) 

 
Bibliografia Complementar: 

MORANTE, Antonio Salvador, JORGE, Fauzi Timaco. Controladoria: análise 

financeira, planejamento e controle orçamentário. São Paulo: Grupo Gen, 2008. (BV) 

SILVA, Edson Cordeiro da. Introdução à Administração Financeira - Uma  Nova 

Visão Econômica e Financeira para a Gestão de Negócios das Pequenas e Médias 

Empresas. Rio de Janeiro: Grupo Gen, 2009. (BV) 

MATTOS NETO, Antonio José de.; LAMARÃO NETO, Homero; SANTANA, Raimundo 

Rodrigues. Direitos humanos e democracia inclusive. 1ª Edição. São Paulo: Saraiva, 

2012. (BV) 

RICHARDSON, Roberto Jarry. Pesquisa Social - Métodos e Técnicas. 4ª edição. Rio 

de Janeiro: Grupo Gen, 2017. (BV) 

FERNANDEZ, Brena Paula Magno. Métodos e técnicas de pesquisa. São Paulo: 

Saraiva, 2012. (BV) 

 
 

Atividades de Complementação Profissional 

EMENTA: 

As atividades acadêmicas complementares são fundamentais para o desenvolvimento 

de habilidades pertinentes à formação do profissional Administrador. Podem ser 

realizadas pelos alunos fora do horário de aula dos demais componentes curriculares, 

estabelecido pela Coordenação do curso e incluem atividades culturais, técnicas e 

científicas de natureza diversa. O aluno poderá optar por cursos ministrados no AVA, 

eventos na área de Gestão na própria FACSUR ou em outras IES que lhe possibilitem 

compreender a importância da pesquisa, da criatividade, do empreendedorismo e da 

inovação nesta área bem como a necessidade de se ter uma visão interdisciplinar na 

busca do conhecimento e do desenvolvimento do raciocínio pela lógica e da cidadania. 

O aluno será estimulado a participar em projetos de iniciação científica e extensão. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

FACSUR - Normas para Atividades de Complementação Profissional – Disponível 

em www.facsur.net.br 

http://www.facsur.net.br/


102 

 

 

 
 
 

 

3º SEMESTRE 

NÍVEL 3 PROFISSIONALIZANTE 

 
 

Fundamentos de Direitos e Direitos Humanos 

EMENTA: 

Conceito de Direito. Direito e a História. Direito e Ética. Direito e Moral. Fundamentos e 

desenvolvimento histórico da construção dos direitos humanos. Cidadania enquanto 

fenômeno jurídico direitos humanos e Constituição. Cidadania, Direitos Humanos e 

Democracia. Cidadania na sociedade contemporânea. Ética e cidadania. Cidadania e 

meio ambiente. Pluralismo, tolerância e cidadania. 

Bibliografia Básica: 

 
 

MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Curso de direitos humanos. 4ª ed. São Paulo: 

MÉTODO, 2017. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos humanos fundamentais. 15ª ed. São 

Paulo: Saraiva, 2016. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

OLIVEIRA, Aristeu de. Reforma Trabalhista - Clt e Legislação Comparadas. 3ª edição. 

Rio de Janeiro: Atlas, 2018. (BV) 

BETIOLI, Antonio Bento. Introdução ao Direito. 14ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015. (BV) 

EQUIPE RT. Vade Mecum RT 2017. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. (10 

EXEMPLARES) 

VÁRIOS, Autores. Mini Vade Mecum Constitucional e Administrativo - 5º Edição – 2016- 

2017. São Paulo: RT, 2016. (10 EXEMPLARES) 

OLIVEIRA, Aristeu de. Manual de Prática Trabalhista. 51ª edição. Rio de Janeiro: Atlas, 

2018. (BV) 

ALMEIDA, Guilherme Assis De. Direitos Humanos e Não-Violência. São Paulo: 2º 

edição, Atlas, 2015. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

 
Bibliografia Complementar: 
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SIQUEIRA JR, Paulo Hamilton; OLIVEIRA, Miguel Augusto Macho de. Direitos 

humanos: liberdades públicas e cidadania. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 

(BIBLIOTECA VIRTUAL) 

COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 10ª ed. São 

Paulo: Saraiva, 2015. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

GONÇALVES, Tamara Amoroso. Direitos humanos das mulheres e a Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos. São Paulo: Saraiva, 2013. (BIBLIOTECA 

VIRTUAL) 

NETO, Antonio José de Mattos; NETO, Homero Lamarão; SANTANA, Raimundo 

Rodrigues (orgs.). Direitos humanos e democracia inclusiva. São Paulo: Saraiva, 2012. 

(BIBLIOTECA VIRTUAL) 

MIRANDA, Nilmário. Por que Direitos Humanos. Minas Gerais: Autêntica, 2006. 

(BIBLIOTECA VIRTUAL) 

 
Relações Étnico – Raciais 

EMENTA: 

Educação para as relações étnico-raciais. Conceitos de raça e etnia, mestiçagem, 

racismo, preconceito e discriminação. A questão da identidade brasileira na conjunção 

entre raça, povo e nação. História da África Lusófona. História e historiografia indígena. 

Situação atual dos povos indígenas. Legislação e Políticas de afirmação. Currículo e 

políticas curriculares. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

D'AGOSTINO, Fátima [Org.]. Posso Escolher o Meu Futuro?. São Paulo: Cortez, 2007. 

(10 EXEMPLARES) 

 
 

SCHAEFER, Richard T. Sociologia. 6. ed. Porto Alegre: AMGH, 2014. (BV) 
 

FERRAZ, Carolina Valença; LEITE, Glauber Salomão (Coord.). Direito à diversidade. 
São Paulo: Atlas, 2015. (BV) 

 
FERREIRA, Delson. Manual de sociologia: dos clássicos à sociedade da 
informação. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2010. (BV) 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 
DEMO, Pedro. Introdução à sociologia: complexidade, interdisciplinaridade e 
desigualdade social. 1. ed. – 6. reimpr. – São Paulo: Atlas, 2013. (BV) 

 
METCALF, Peter. Cultura e sociedade. São Paulo: Saraiva, 2015. (BV) 

 

 

LAKATOS, Eva Maria. Sociologia geral. 8. ed. - São Paulo: Atlas, 2019. (BV) 

 
 

BARROSO, Priscila Farfan. Antropologia e cultura. Porto Alegre: SAGAH, 2017. (BV) 

METCALF, Peter. Cultura e sociedade. São Paulo: Saraiva, 2015. (BV) 

 

 
Gestão da Qualidade e Acreditação Hospitalar 

EMENTA: 

Qualidade e a Certificação dos Serviços de Saúde. Metodologia de Avaliação da 

Qualidade dos Serviços de Saúde. Ferramentas de Avaliação, Monitoramento e 

Controle. Acreditação em Saúde. Gerenciamento do Sistema de Garantia da Qualidade 

em Saúde. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CHASE, Richard B.; AQUILANO, Nicholas J.; JACOBS, F. Robert. Administração da 

produção e operações: para vantagens competitivas. São Paulo: McGraw Hill, 2006. 

GIANESI, Ig.n. & CORRÊA, H.L.C. Administração estratégica de serviços: 

operações para a satisfação dos clientes. São Paulo: Atlas, 1999. 

RITZMAN, Larry P.; KAJEWSKI, Lee; MALHORTA, Manoj. Administração da 

produção e operações. São Paulo: Prentice Hall, 2009. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

SLACK, Nigel; CHAMBERS, Stuart; JOHNSTON, Robert. Administração da produção. 

São Paulo: Atlas, 2002. 

ARAÚJO, Marco Antonio de. Administração de produção e operações. Rio de 

Janeiro: Brasport, 2009. 

LAMMING, Richard; BROWN, Steven; JONES, Peter. Administração de produção e 

operações. Rio de Janeiro: Campus, 2005. 
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MARTINS, Petrônio G.; LAUGENI, Fernando P. Administração da produção. São 

Paulo: Saraiva, 2005. 

MOREIRA, Daniel Augusto. Administração da produção e operações. São Paulo: 

Cengage, 2008. 

 
 
 

 
Legislação Trabalhista, Previdenciária e Contratos 

EMENTA: 

Contrato de Trabalho dos Empregados; Admissão e Demissão de Empregados; 

Jornadas de Trabalho; Folha de Pagamento, Impostos e Contribuições, Homologações 

Contratuais; Guias de Recolhimento; Segurança do Trabalho; Controle de Benefícios. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 

OLIVEIRA, Aristeu de. Reforma Trabalhista - Clt e Legislação Comparadas. 3ª 

edição. Rio de Janeiro: Atlas, 2018. (BV) 

BETIOLI, Antonio Bento. Introdução ao Direito. 14ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015. (BV) 

EQUIPE RT. Vade Mecum RT 2017. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. (10 

EXEMPLARES) 

VÁRIOS, Autores. Mini Vade Mecum Constitucional e Administrativo - 5º Edição – 

2016-2017. São Paulo: RT, 2016. (10 EXEMPLARES) 

OLIVEIRA, Aristeu de. Manual de Prática Trabalhista. 51ª edição. Rio de Janeiro: 

Atlas, 2018. (BV) 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

PEREIRA, Caio Mário da Silva Instituições de Direito Civil - Vol. I - Introdução ao 

Direito Civil: Teoria Geral do Direito Civil, 26ª edição, Rio de Janeiro. Grupo GEN 

2015. (BV) 

 

MAZZUOLI, Valerio de O. Curso de Direitos Humanos. 5ª ed. Rio de janeiro: Forense, 

2018. (BV) 

 

CASTILHO, Ricardo. Direitos Humanos. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2018. (BV) 
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DOWER, Nelson Godoy B. Instituições de Direito Público e Privado. São Paulo: 

Saraiva, 2015. (BV) 

 

SALAMÃO, Luis Felipe. Direito Privado: teoria e prática. São Paulo: Saraiva, 2016. 

 
 
 

 
Bioética e Biossegurança 

EMENTA: 

Bioética- Fundamentos da ética e bioética; Bioética: antecedentes; Aspectos históricos 

no desenvolvimento das biotecnologias; Códigos nacionais e internacionais de ética 

científica; Questões éticas em Biotecnologia; Ética e propriedade intelectual; Plágio e 

Fraude; Biossegurança- Conceito de risco e biossegurança; Potencial de riscos 

biológicos; Gerenciamento de riscos e resíduos; Legislações, Regulamentações e 

Normas em Biossegurança. 

 
Bibliografia Básica: 

BARSANO, Paulo Roberto. Ética  profissional. 1ª ed. São Paulo: Ética, 2014. 

(BIBLIOTECA VIRTUAL) 

SEVERINO, Antonio Joaquim Filosofia. São Paulo: Cortez, 2013. (10 EXEMPLARES) 

VÁRIOS, Autores. Bioética e Liberdade. São Paulo: Ideias & Letras, 2007. (12 

EXEMPLARES) 

STEGMÜLLER, Wolfgang. A filosofia contemporânea: introdução crítica. 2ª ed. Rio de 

Janeiro: Forense Universitária, 2012. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

VÁRIOS AUTORES. Bioética: visão multidimensional. 1ª ed. São Paulo: Iátria, 2010. 

(BIBLIOTECA VIRTUAL) 

 
Bibliografia Complementar: 

GOZZO, Débora; LIGIERA, Wilson Ricardo (orgs). Bioética e direitos fundamentais. São 

Paulo: Saraiva, 2012. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

BONJOUR, Laurence; BAKER, Ann. Filosofia: textos fundamentais comentados. 2ª ed. 

Rio Grande do Sul: Artmed, 2010. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

TELLES JUNIOR, Goffredo. Ética: do mundo da célula ao mundo dos valores. 3ª edição. 

São Paulo: Grupo Gen, 2014. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 
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MARTINS-COSTA, Judith; MÖLLER, Letícia Ludwig. Bioética e Responsabilidade. Rio 

de Janeiro: Forense, 2008. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

TAILLE, Yves de La. Formação ética: do tédio ao respeito de si. (BIBLIOTECA 

VIRTUAL) 

 
Logística Hospitalar 

EMENTA: 

Teoria Logística aplicada a Hospitais. Administração de Materiais aplicada a Hospitais. 

Conceito e divisão de materiais. Cadastro de materiais. Administração de compras. 

Licitação e contratos. Gestão de Estoques. Almoxarifado e Farmácia. Sistemas de 

Informação para Gestão da Cadeia de Suprimentos 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BALLOU, Ronald H. Gerenciamento da cadeia de suprimentos/logística 

empresarial. Porto Alegre: Bookman, 2008. 

BERTAGLIA, Paulo Roberto Logística e gerenciamento da cadeia de 

abastecimento. São Paulo : Saraiva, 2003. 

CHRISTOPHER, Martin. Logística e gerenciamento da cadeia de suprimentos: 

estratégias para a redução de custos e melhoria dos serviços. São Paulo: Pioneira, 

2002. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CHURCHILL, Gilbert A.; PETER, Paul J. Marketing: criando valor para os clientes. 

São Paulo: Saraiva, 2000; 

HONG, Yuh Ching. Gestão de Estoques na cadeia de logística integrada. São Paulo: 

Atlas, 1999; 

ACKERMAN, Ken. 350 dicas para gerenciar seu armazém: almoxarifado, depósito, 

centro de distribuição. São Paulo: IMAM, 2004. 

BANZATO, Eduardo; Banzato, Jose Maurício; Carillo Júnior, Édson. Atualidades na 

armazenagem. São Paulo: IMAM, 2003. 

CARILLO Júnior, Édson ; GASNIER, Daniel Georges ; REZENDE, Antonio Carlos 

Atualidades na cadeia de abastecimento. São Paulo: IMAN, 2003. 

GASNIER, Daniel Georges. A dinâmica dos estoques: guia prático para 

planejamento, gestão de materiais e logística. São Paulo: IMAM, 2002. 
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Práticas Interdisciplinares III 

EMENTA: 

Trata-se de um trabalho do tipo “Projeto”, orientado por docente especializado, 

objetivando constituir de maneira plena a necessária interdisciplinaridade, a partir da 

articulação entre as disciplinas do semestre. O trabalho envolverá atividades de 

pesquisa das bases teóricas, discussão e sistematização de reflexões relacionadas ao 

tema. 

 
Bibliografia Básica: 

FACSUR – Normas para as Práticas Interdisciplinares – Disponível em 

www.facsur.net.br 

Obs* Por tratar-se de uma disciplina com foco na pesquisa e nas práticas 

interdisciplinares, as bibliografias serão todas aquelas disponibilizadas para as 

disciplinas do período e as indicadas pelos professores orientadores 

 
Atividades de Complementação Profissional 

EMENTA: 

As atividades acadêmicas complementares são fundamentais para o desenvolvimento 

de habilidades pertinentes à formação do profissional Administrador. Podem ser 

realizadas pelos alunos fora do horário de aula dos demais componentes curriculares, 

estabelecido pela Coordenação do curso e incluem atividades culturais, técnicas e 

científicas de natureza diversa. O aluno poderá optar por cursos ministrados no AVA, 

eventos na área de Gestão na própria FACSUR ou em outras IES que lhe possibilitem 

compreender a importância da pesquisa, da criatividade, do empreendedorismo e da 

inovação nesta área bem como a necessidade de se ter uma visão interdisciplinar na 

busca do conhecimento e do desenvolvimento do raciocínio pela lógica e da cidadania. 

O aluno será estimulado a participar em projetos de iniciação científica e extensão. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

FACSUR - Normas para Atividades de Complementação Profissional – Disponível 

em www.facsur.net.br 

 

Práticas de Extensão Universitária I (Projetos de Extensão Aplicados 

http://www.facsur.net.br/
http://www.facsur.net.br/
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às Áreas de Grande Pertinência Social na Região de Inserção da IES) 

EMENTA: 

 
As práticas de Extensão universitárias serão realizadas através da oferta de projetos de 

extensão voltados à responsabilidade social da faculdade e a assuntos relacionados à 

área de formação do discente. 

 
 

4º SEMESTRE 

 
 

Políticas Públicas em Saúde e o SUS 

EMENTA: 

SUS e das políticas públicas de saúde, histórico da reforma sanitária e do SUS, as 

políticas públicas de saúde atuais, mecanismos de referência e contra-referência, 

planejamento, orçamento, regionalização, interdisciplinaridade, intersetorialidade, 

acolhimento, políticas de saúde em alta complexidade, regulação e vigilância em saúde. 

Bibliografia Básica: 

 
MAZZA, Fernanda. Guia Prático em Saúde: Clínica Médica.1ª ed. São Paulo: A.C. 

Farmacêutica, 2015. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

SANTOS, Evani Moreira Pedreira dos. O outro: entre a cura e o cuidado. EDITUS, 2007. 

(10 EXEMPLARES) 

SOLHA, Raphaela Karla de Toledo. Saúde Coletiva para Iniciantes. São Paulo: Erica, 

2014. (10 EXEMPLARES) 

SOLHA, Raphaela Karla de Toledo. Sistema Único de Saúde: Componentes, Diretrizes 

e Políticas Públicas. São Paulo: Érica/Saraiva, 2014. (10 EXEMPLARES) 

SOLHA, Raphaela Karla de Toledo. Saúde Coletiva para Iniciantes - Políticas e Práticas 

Profissionais. São Paulo: Erica, 2014. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

Bibliografia Complementar: 

FREIRE, Caroline; ARAÚJO, Débora Peixoto de. Política nacional de saúde: 

contextualização, programas e estratégias públicas. São Paulo: Érica, 2015. 

(BIBLIOTECA VIRTUAL) 

MOSSER, Gordon; BEGUN, James W. Compreendendo o trabalho em equipe na saúde. 

Rio Graned do Sul: AMGH, 2015. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 
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MARKLE, William H.; FISHER, Melanie A.; SMEGO JR, Raymond A. Compreendendo a 

saúde global. 2ª ed. Rio Grande do Sul: AMGH, 2015. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

FORTES, Paulo Antonio de Carvalho; RIBEIRO, Helena (orgs). Saúde Global. São 

Paulo: Manole, 2014. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

GUIMARÃES, Raphael Mendonça; MESQUITA, Selma Cristina de Jesus. Guia prático 

em saúde (GPS): enfermagem.1ª ed. 

São Paulo: A.C. Farmacêutica, 2016. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

 
 

Farmácia Hospitalar 

EMENTA: 

Atribuições da farmácia hospitalar brasileira no âmbito público e privado: seleção, 

logística (programação, aquisição, armazenamento, distribuição), dispensação 

ambulatorial, seguimento farmacoterapêutico e farmacoepidemiologia no hospital. 

 
Bibliografia Básica 

GOMES,M.J.V.M.; REIS, AM.M. Ciências Farmacêuticas:: Uma abordagem em 
Farmácia Hospitalar. São Paulo: Atheneu, 2000. 

CAVALLINI, Míriam Elias; BISSON; Marcelo Polacow. Farmácia Hospitalar: Um enfoque 
em sistemas de saúde. São Paulo: Manole, 2002. 

WAITZBERG, D.L. Nutrição enteral e parenteral na prática clínica. 2º ed. São Paulo: 
Atheneu, 1997 

Bibliografia Complementar 

ANSEL, H.C.; POPOVICH, N.G.; ALLEN, L.V. Farmacotécnica.. São Paulo: Premier, 
2000, 568p 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Assistência à Saúde. Guia básico para 
farmácia hospitalar. Brasília: Ministério da Saúde, 1994. 

DIAS, M.A.P. Administração de materiais: uma abordagem logística. 4.ed. São Paulo: 
Atlas, 1993. 

FUCHS, D.F.; WANNMACHER, L. 2º ed. Farmacologia Clínica. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 1998. 

FERNANDES, A.T.; FERNANDES, M.O.V. Infecção hospitalar e suas interfaces na área 
de saúde. São Paulo: Atheneu, 2000. 

 
 

Hotelaria Hospitalar 

EMENTA: 

História da hotelaria hospitalar. Processo de humanização em ambientes hospitalares. 

Segurança Aplicada às instalações Hospitalares. Organograma dos serviços de  

hotelaria em um ambiente hospitalar. Hotelaria Hospitalar aplicada em hospitais: 
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Particular, Convênio e SUS. Mercado de trabalho e perfil do profissional de hotelaria 

hospitalar. 

 
Bibliografia Básica: 
TARABOULSI, Fadi Antoine. Administração de hotelaria hospitalar: serviços aos 

clientes, humanização de atendimento, departamentalização, gerenciamento, 

saúde e turismo, hospitalidade, tecnologia de informação. 4 ed. São Paulo: Atlas, 

2009. 

BOEGER, Marcelo. Hotelaria hospitalar: gestão em hospitalidade e humanização. 

São Paulo: Editora SENAC São Paulo, 2009. 

GUIMARÃES, Nísia do Val Rodrigues Roxo. Hotelaria hospitalar: uma visão 

interdisciplinar. São Paulo: Atheneu, 2007. 

Bibliografia Complementar: 

ZUCCHI, Paola; FERRAZ, Marcos Bosi. Economia e gestão em saúde. Barueri, SP: 

Manole, 

MATOS, Afonso José de. Gestão de custos hospitalares: técnicas, análise e tomada 

de decisão. 1 ed. São Paulo: Editora STS, 2002. 

ANDRÉ, Adriana Maria. Gestão estratégica de clínicas e hospitais. São Paulo: 

Editora Atheneu, 2010. 

BORBA, Valdir Ribeiro; LISBOA, Teresinha Covas. Teoria Geral de Administração 

Hospitalar: Estrutura e Evolução do Processo de Gestão Hospitalar. Rio de Janeiro: 

Qualitymark, 2006. 

KURCGANT, Paulina; TRONCHIN, Daisy Maria Rizatto [et al]. Gerenciamento em 

enfermagem. 2 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 

MORAES, Ornélio Dias de; CÂNDIDO, Índio; VIERA, Elenara Viera de. Hotelaria 

hospitalar: um novo conceito no atendimento ao cliente da saúde. Caxias do Sul: 

Educs, 2004. 

 
 

Legislação em Saúde 

EMENTA: 

A estruturação dos serviços privados de saúde no Brasil. Estruturas jurídico- 

institucionais e modelos de gestão para hospitais e outros serviços de saúde. Os 

contratos médicos e o consumidor. As obrigações médicas. O  Consentimento 

informado. O princípio da supremacia da Constituição Federal, e a inserção do direito 
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de saúde Direitos dos usuários dos serviços e das ações de saúde no Brasil. Legislação 

sobre transplantes no Brasil. Saúde Mental. Portadores de transtornos mentais. 

Bibliografia Básica: 

GONÇALVEZ, E. A. Manual de Segurança e Saúde no Trabalho. 5 ed. São Paulo: 

LTR, 2011. 

REIS, Roberto Salvador. Segurança e saúde no trabalho: normas 

regulamentadoras. 7. ed. rev. e ampl. 10 ed. São Caetano do sul-SP: 2012. 

Yendis, Estevão Mallet e Marcos Neves Fava organizadores. Consolidação das Leis 

do Trabalho. São Paulo: Rideel, 2009 

Bibliografia Complementar: 

VIEIRA, S.I. Manual de Saúde e Segurança do Trabalho. Volume I. São Paulo: LTR, 

2005. 

DUL, J., WEEDMEESTER, B. Ergonomia prática. São Paulo: Edgard Blücher, 1995. 

BREVIGLIERO, Ézio. Higiene Ocupacional: agentes biológicos, físicos e químicos. 

5. ed. São Paulo: ed. SENAC, 2006. 

NR: normas regulamentadoras relativas à segurança e medicina do trabalho: 

capítulo V, título II, da CLT. 4. ed. rev. e atual. São Paulo: Ícone, 2010. Segurança e 

Medicina do Trabalho: NR-1 a 35. 71 ed. São Paulo: Imprensa oficial, 2013. Segurança 

e Medicina do Trabalho: NR-1 a 35. São Paulo: Imprensa oficial, 2013. 

VIEIRA,J.L. Manual de ergonomia : Manual de aplicação da NR 17. 

Bauru:Edipro,2007. 

 
 

Marketing Hospitalar 

EMENTA: 

Marketing em saúde. Marketing hospitalar. Estratégias de marketing na área hospitalar. 

Bibliografia Básica: 

MAZUR, Laura; Miles, Louella. Conversas com os Mestres do Marketing. São Paulo: 

Gente, 2012. (10 EXEMPLARES) 

KOTLER, Philip. O Marketing Sem Segredos. Rio de Janeiro: Bookman, 2005. (10 

EXEMPLARES) 

SILVEIRA, Izabel Orestes. Planejamento de Marketing. Rio de Janeiro: Mackenzie, 

2014. (10 EXEMPLARES) 
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Bibliografia Complementar: 
 

 

BERNI, Mauro Tadeu. Gerenciamento de Marketing. São Paulo: Ibrasa, 1999. (2 

EXEMPLARES) 

SCHARF, Edson Roberto. Administração na Propaganda. Rio de Janeiro:  

Qualitymark, 2007. (2 EXEMPLARES) 

SOCALSCHI, Brasilio. Iniciação à administração: preceitos básicos. Rio de Janeiro: 

Global, 1998. (2 EXEMPLARES) 

COLIN, Emerson Carlos. Pesquisa operacional: 170 aplicações em estratégias, 

finanças, logística, produção, marketing e vendas. Rio de Janeiro: LTC, 2013. (2 

EXEMPLARES) 

BOLFARINE, Heleno & BUSSAB, Wilton O. Elementos de amostragem. São Paulo: 

Edgard Blücher, 2005. (2 EXEMPLARES) 

 
 

Gestão de Unidades de Saúde 

EMENTA: 

Gestão de Unidades de Saúde: principais conceitos. Competências do Gestor de 

Unidades de Saúde. Políticas Públicas e Sistema Único de Saúde. Gestão de Pessoas 

em Unidades de Saúde. Gestão de riscos em Unidades de Saúde. Gestão financeira e 

de orçamentos em Unidades de Saúde. Gestão da qualidade na saúde. Gestão de 

Tecnologias, Manutenção e Patrimônio Implicações éticas, liderança e gestão de 

conflitos nas Unidades de Saúde. Marketing e determinantes organizacionais na área de 

Saúde. 

 
Bibliografia Básica: 

 
MALAGÓN- LONDONO, G.. Administração Hospitalar. Rio De Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2005. 

CUNHA, Kátia Carvalho. Gerenciamento na Enfermagem: novas práticas e 

competências. São Paulo: Martinari, 2008 

RUANO, A. M. Gestão por competências: uma perspectiva para a consolidação da 

gestão estratégica de recursos humanos. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2007. 
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Bibliografia Complementar: 
 

 

 

CHIAVENATO, Idalberto. Teoria geral da administração. V.1. Rio de Janeiro: Campus, 

2001. 

CHIAVENATO, Idalberto. Teoria geral da administração. V.2. Rio de Janeiro: Campus, 

2001. 

CHIAVENATO, I. Iniciação á Administração Geral. 2. ed. São Paulo: Makron Book, 

2002. 

CHIAVENATO, Idalberto. Teoria geral da administração. Rio de Janeiro: Campus, 

2002. 

 

 
Gestão de Contratos e Convênios 

EMENTA: 

Negociação de contratos e parcerias, muito comuns na área de saúde tendo em vista a 

constante necessidade de formalização deste instrumento para a aquisição de 

equipamentos médico-hospitalares, bem como para a prestação de serviços correlatos. 

A atuação das operadoras de saúde no Brasil e da Agência Nacional de Saúde 

Suplementar (ANS), bem como dos gestores de saúde perante essas instituições. 

Panorama dos sistemas saúde do Brasil e a nível internacional. 

Bibliografia Básica: 
FREITAS, Walter. Gestão de Contratos: melhores práticas aos contratos 
empresariais. São Paulo: Atlas, 
2009. 78 p. 
VENTURA, Luís Henrique. Gestão de Contratos: internos, internacionais e 
eletrônicos. Bauru: Edipro,2010. 112 p. 
VIEIRA, Antonieta Pereira et al. Gestão de Contratos de Terceirização na 
Administração Pública: teoria e prática. 5.ed. ver. Amp., 1.reimpr. Belo Horizonte: 
Fórum, 2013. 433 p. 
Bibliografia Complementar: 

BITTENCOURT, S. Manual de convênios administrativos. Rio de Janeiro: Temas & 
Idéias, 2005. 
GRANZIERA, M. L. M. Contratos administrativos: Gestão, teoria e prática. São 
Paulo: Atlas, 2002. 
FERREIRA NETTO, Cássio Telles. Contratos administrativos e arbitragem. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2008. 
FORTINI, Cristiana. Contratos administrativos: franquia, concessão, permissão e 
PPP. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 
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ANDRADE, Rui Otávio Bernardes de; ALYRIO, Rovigati Danilo; MACEDO, Marcelo 
Alvaro da Silva. Princípios de negociação: ferramentas e gestão. 2. ed. São Paulo: 
Atlas, 2007. 

 

 
Práticas Interdisciplinares IV 

EMENTA: 

Trata-se de um trabalho do tipo “Projeto”, orientado por docente especializado, 

objetivando constituir de maneira plena a necessária interdisciplinaridade, a partir da 

articulação entre as disciplinas do semestre. O trabalho envolverá atividades de 

pesquisa das bases teóricas, discussão e sistematização de reflexões relacionadas ao 

tema. 

Bibliografia Básica: 

FACSUR – Normas para as Práticas Interdisciplinares – Disponível em 

www.facsur.net.br 

Obs* Por tratar-se de uma disciplina com foco na pesquisa e nas práticas 

interdisciplinares, as bibliografias serão todas aquelas disponibilizadas para as 

disciplinas do período e as indicadas pelos professores orientadores 

 
 

Atividades de Complementação Profissional 

EMENTA: 

As atividades acadêmicas complementares são fundamentais para o desenvolvimento 

de habilidades pertinentes à formação do profissional Administrador. Podem ser 

realizadas pelos alunos fora do horário de aula dos demais componentes curriculares, 

estabelecido pela Coordenação do curso e incluem atividades culturais, técnicas e 

científicas de natureza diversa. O aluno poderá optar por cursos ministrados no AVA, 

eventos na área de Gestão na própria FACSUR ou em outras IES que lhe possibilitem 

compreender a importância da pesquisa, da criatividade, do empreendedorismo e da 

inovação nesta área bem como a necessidade de se ter uma visão interdisciplinar na 

busca do conhecimento e do desenvolvimento do raciocínio pela lógica e da cidadania. 

O aluno será estimulado a participar em projetos de iniciação científica e extensão. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

FACSUR - Normas para Atividades de Complementação Profissional – Disponível 

em www.facsur.net.br 

http://www.facsur.net.br/
http://www.facsur.net.br/
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Práticas de Extensão Universitária II (Projetos de Extensão Aplicados 

às Áreas de Grande Pertinência Social na Região de Inserção da IES) 

EMENTA: 

 
As práticas de Extensão universitárias serão realizadas através da oferta de projetos de 

extensão voltados à responsabilidade social da faculdade e a assuntos relacionados à 

área de formação do discente. 

 
Bibliografia Básica 

 
 

Regulamento das Práticas de Extensão Universitária 

 
 

5º SEMESTRE 

CERTIFICAÇÃO INTERMEDIÁRIA EM ASSISTENTE DE GESTÃO HOSPITALAR 

 
 

Gestão de Custos e Orçamento em Organizações Hospitalares 

EMENTA: 

Visão geral da administração orçamentária. A natureza do processo de planejamento e 

controle. Orçamentos Operacionais (Vendas, Produção, Custos de  Produção, 

Despesas, Caixa, Investimentos). Planejamento, Estratégia, Relação entre 

Planejamento e Orçamento. Relatórios financeiros projetados. 

 
Bibliografia Básica: 

BEULKE, Rolando. Gestão de custos e resultado na saúde. 4.ed. ver. e atual. São 

Paulo: Saraiva, 2009. 

FALK, James Anthony. Gestão de Custos para hospitais: conceitos, metodologias e 

aplicações. 1.ed.3.reimpr. São Paulo: Atlas, 2008. 

MARTINS, Eliseu. Contabilidade de Custos. 10.ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

Bibliografia Complementar: 

CHING, Hong Ching. Manual de custos em instituições de saúde: sistemas 

tradicionais e custos e sistema de custeio baseado em atividades (ABC). 2.ed. São 

Paulo: Atlas, 2010. 

MARTINS, Domingos. Custos e Orçamentos hospitalares. São Paulo: Atlas, 2000. 
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PADOVEZE, Clóvis Luís. Introdução à Contabilidade com abordagem para não- 

contadores: texto e exercícios. São Paulo: Cengage Learning, 2008. 

REGONHA, Eduardo. Gestão de Custos em Saúde. In: BORBA, Valdir Ribeiro; 

LISBOA, Teresinha Covas; ULHÔA, Wander M. M. (org.). Gestão administrativa e 

financeira de organizações de saúde. São Paulo: Atlas, 2009 

IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARION, José Carlos. Introdução à Teoria da Contabilidade. 

2 ª ed., Ed. Atlas, 2000. 

LEITE, Hélio de Paula. Contabilidade para administradores. 4 ª ed., Ed. Atlas, 1997. 

RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade geral. 1 ª ed., Ed. Saraiva, 1997. 

 
 

Arquitetura Hospitalar 

EMENTA: 

Arquitetura Hospitalar. Projetos de Instalações. Planta Física. Fluxos de circulação. 

Aspectos Funcionais. Localização das unidades física. Controle e segurança. Legislação 

específica 

Bibliografia Básica: 

DE GÓES, R. Manual Prático de Arquitetura Hospitalar. São Paulo: Edgar Blucher, 

2004. 

SANTOS, M.; BURSZTYN, I. Saúde e Arquitetura – Caminhos para a Humanização 

dos Ambientes Hospitalares. Rio de Janeiro: SENAC, 2004. 

BOEGER, M. A. Gestão em Hotelaria Hospitalar. São Paulo: Atlas, 2005. 

Bibliografia Complementar: 

TOLEDO, Luis Carlos. Feitos para curar: arquitetura hospitalar e o processo 

projetual no Brasil. Rio de Janeiro: ABDEH, 2006. 

VIEIRA, S.I. Manual de Saúde e Segurança do Trabalho. Volume I. São Paulo: LTR, 

2005. 

DUL, J., WEEDMEESTER, B. Ergonomia prática. São Paulo: Edgard Blücher, 1995. 

SILVA, E.O.; ALBIERO, E. Desenho Técnico Fundamental. São Paulo: EPU, 2008 

Segurança e Medicina do Trabalho: NR-1 a 35. São Paulo: Imprensa oficial, 2013. 

VIEIRA,J.L. Manual de ergonomia : Manual de aplicação da NR 17. Bauru: 

Edipro,2007. 

 
Epidemiologia 
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EMENTA: 

Epidemiologia e saúde. Políticas de saúde no Brasil. Modelos assistenciais em saúde. 

Indicadores de saúde. Sistemas de informação em saúde. Vigilância epidemiológica, 

sanitária e ambiental. Programas especiais de saúde. 

 
Bibliografia Básica: 

FRANCO, Laércio Joel; PASSOS, Afonso Dinis Costa (orgs). Fundamentos de 

epidemiologia. 2ª ed. São Paulo: Manole, 2011 (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

GALLEGUILLOS, Tatiana Gabriela Brassea Galleguillos. Epidemiologia: Indicadores de 

Saúde e Análise. São Paulo: Erica, 2014. (10 EXEMPLARES) 

FLETCHER, Robert W. Epidemiologia Clinica 5ED. Porto Alegre: Artmed, 2014. (10 

EXEMPLARES) 

ALMEIDA FILHO, Naomar de; BARRETO, Mauricio Lima. Epidemiologia & saúde: 

fundamentos, métodos, aplicações. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 

(BIBLIOTECA VIRTUAL) 

 
Bibliografia Complementar: 

MELLO, Marcelo Feijó de; MELLO, Andrea de Abreu Feijó de; KOHN, Robert,MD 

(organizadores). Epidemiologia da Saúde Mental no Brasil. Porto Alegre: Grupo A, 2011. 

(BIBLIOTECA VIRTUAL) 

ROTHMAN, Kenneth; GREENLAND, Sander; LASH, Timothy. Epidemiologia Moderna. 

Porto Alegre: Artmed, 2015. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

ALMEIDA FILHO, Naomar de; BARRETO, Mauricio L. Epidemiologia & Saúde - 

Fundamentos, Métodos e Aplicações. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 

(BIBLIOTECA VIRTUAL) 

ROTHMAN, Kenneth J.; GREENLAND, Sander; LASH, Timothy L. Epidemiologia 

moderna. 3ª ed. Rio Grande do Sul : Artmed, 2011. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

MELLO, Marcelo Feijó de; MELLO, Andrea de Abreu Feijó de; KOHN, Robert,MD 

(organizadores). Epidemiologia da Saúde Mental no Brasil. Porto Alegre: Grupo A, 2011. 

(BIBLIOTECA VIRTUAL) 

 
 

Gestão de Clínicas e Consultórios 

EMENTA: 
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Administração de Recursos Físicos e Administração de Qualidade em Clinicas e 

Consultórios. Gestão de Clinicas e Consultórios: principais conceitos. Competências do 

Gestor de Unidades de Saúde. Gestão de riscos em Clinicas e Consultórios. Gestão 

financeira e de orçamentos em Clinicas e Consultórios. Gestão da qualidade na saúde. 

Gestão de Tecnologias, Manutenção e Patrimônio Implicações éticas liderança e gestão 

de conflitos nas Clínicas e Consultórios. Marketing e determinantes organizacionais na 

área de Saúde. 

Bibliografia Básica: 

CHIAVENATO, Idalberto. Teoria geral da administração. 6. ed. rev. e atual. Rio de 

Janeiro, RJ: Campus, 2001. 

SONNENBERG, Frank K. Administração Consciente. São Paulo: Cultrix, 2005. (10 

EXEMPLARES) 

WARD, Michael. 50 Técnicas Essenciais da Administração. São Paulo: Nobel, 1998. 

Bibliografia Complementar: 

SORDI, José Osvaldo de. Gestão por Processos: uma abordagem da moderna 

Administração. São Paulo: Saraiva, 2012 

HAMPTON, David. Administração contemporânea. São Paulo : McGraw-Hill, 2005. 

KAPLAN, Robert S.;NORTON, David P. A Estratégia em ação. Rio de Janeiro: 

Campus, 1997 

FERREIRA, Ademir A.; REIS, Ana C. F. e PEREIRA, Maria I. Gestão empresarial: de 

Taylor aos nossos dias. São Paulo : Pioneira, 2009. (10 EXEMPLARES) 

 
Práticas Interdisciplinares V 

EMENTA: 

Trata-se de um trabalho do tipo “Projeto”, orientado por docente especializado, 

objetivando constituir de maneira plena a necessária interdisciplinaridade, a partir da 

articulação entre as disciplinas do semestre. O trabalho envolverá atividades de 

pesquisa das bases teóricas, discussão e sistematização de reflexões relacionadas ao 

tema. 

Bibliografia Básica: 

FACSUR – Normas para as Práticas Interdisciplinares – Disponível em 

www.facsur.net.br 

Obs* Por tratar-se de uma disciplina com foco na pesquisa e nas práticas 

interdisciplinares, as bibliografias serão todas aquelas disponibilizadas para as 

disciplinas do período e as indicadas pelos professores orientadores 

http://www.facsur.net.br/
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Atividades de Complementação Profissional 

EMENTA: 

As atividades acadêmicas complementares são fundamentais para o desenvolvimento 

de habilidades pertinentes à formação do profissional Administrador. Podem ser 

realizadas pelos alunos fora do horário de aula dos demais componentes curriculares, 

estabelecido pela Coordenação do curso e incluem atividades culturais, técnicas e 

científicas de natureza diversa. O aluno poderá optar por cursos ministrados no AVA, 

eventos na área de Gestão na própria FACSUR ou em outras IES que lhe possibilitem 

compreender a importância da pesquisa, da criatividade, do empreendedorismo e da 

inovação nesta área bem como a necessidade de se ter uma visão interdisciplinar na 

busca do conhecimento e do desenvolvimento do raciocínio pela lógica e da cidadania. 

O aluno será estimulado a participar em projetos de iniciação científica e extensão. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

FACSUR - Normas para Atividades de Complementação Profissional – Disponível 

em www.facsur.net.br 

 

Práticas de Extensão Universitária III (Projetos de Extensão Aplicados 

às Áreas de Grande Pertinência Social na Região de Inserção da IES) 

EMENTA: 

 
As práticas de Extensão universitárias serão realizadas através da oferta de projetos de 

extensão voltados à responsabilidade social da faculdade e a assuntos relacionados à 

área de formação do discente. 

 
Bibliografia Básica 

 
 

Regulamento das Práticas de Extensão Universitária 

 
 

 
6º SEMESTRE 

CERTIFICAÇÃO INTERMEDIÁRIA EM ANALISTA DE GESTÃO HOSPITALAR 

http://www.facsur.net.br/
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Indicadores de Desempenho em Organizações de Saúde 

EMENTA: 

Métricas ou indicadores de gestão hospitalar; a importância das métricas para pessoas  

e Organizações; métricas quantitativas e qualitativas, de eficiência e de eficácia, simples 

e compostas; métricas demográficas, financeiras e de processos envolvendo gestão de 

hospitalar; o balanced scorecard (BSC) no contexto das métricas de gestão hospitalar; o 

BSC de Jac Fitz-Ens e os subsistemas de gestão hospitalar; 

 
Bibliografia Básica: 
LAS CASAS. Alexandre L. Qualidade total em serviços. São Paulo: Atlas, 2007. 
PALADINI, Edson Pacheco. Avaliação estratégica da qualidade. São Paulo: Atlas, 
2007. 
COSTA, Antonio Fernando B. Controle estatístico de qualidade. São Paulo: Atlas, 
2008. 
Bibliografia Complementar: 

GIL, Antonio de Loureiro. Auditoria da qualidade. São Paulo: Atlas, 1999. 

PALADINI, Edson Pacheco. Gestão estratégica da qualidade. Atlas, 2008. 

WEILL, Michel. A Gestão da qualidade. Loyola, 2005. 

Burmester,Haino Gestão de Qualidade Hospitalar - Série Gestão Estratégica de 

Saúde. Saraiva, 2013. 

 
 

Auditoria em Saúde 

EMENTA: 

Acompanhamento dos diversos procedimentos, normas e toda legislação pertinente nos 

aspectos técnicos, administrativos e financeiros que possam dar suporte as atividades 

nas empresas de saúde. 

 
Bibliografia Básica: 

GIL, Antonio de Loureiro. Auditoria operacional e de gestão: qualidade da auditoria. 

5. ed. São Paulo (SP): Atlas, 2000. 

HESBEEN, Walter. Qualidade em enfermagem: pensamento e acção na perspectiva 

do cuidar. Maria Manuela Martins. Loures (Port): Lusociência, 2001. 

MACHLINE, Claude. Logística hospitalar - 2ª Edição. Saraiva, 2009. 

Bibliografia Complementar: 
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BORBA, Valdir. Gestão administrativa e financeira de organizações de saúde. Atlas, 

2009. VitalBook file. 

SOUZA, Antônio. Gestão financeira e de custos em hospitais. Atlas, 2013. VitalBook 

file. Minha Biblioteca. 

CHING, Hong. Manual de custos de instituições de saúde : sistemas tradicionais  

de custos e sistema de custeio baseado em atividades (ABC), 2ª edição. Atlas, 

2010. VitalBook file 

MARTINS, Domingos. Custos e orçamentos hospitalares. São Paulo (SP): Atlas, 

2000. 

FALK, James. Tecnologia de informação para gestão de custos e resultado no 

hospital: considerações e dicas práticas para implantação de um modelo 

brasileiro. Atlas, 2008. 

 
 

Responsabilidade Socioambiental 

EMENTA: 

Introdução à biossegurança. Níveis de biossegurança. Classificação dos Riscos. Riscos 

Biológicos. Riscos químicos. Riscos físicos. Riscos ergonômicos. Doenças 

Ocupacionais. Experimentação com animais de Laboratório. Perspectivas acerca da 

sociedade contemporânea. Descarte de materiais Hospitalares. Conceitos de meio 

ambiente. Educação Ambiental e Saúde. Recursos naturais e Sustentabilidade. A 

preservação do ambiente para a saúde individual e coletiva. As relações entre saúde, 

doença e trabalho, meio ambiente e as classes sociais. Os aspectos globais da saúde e 

os fatores de risco relacionados com o trabalho, em especial na Enfermagem. Ambiente 

terapêutico. 

Bibliografia Básica: 

 
 

CARDOSO, Telma Abdalha de Oliveira; VITAL, Nery Cunha; NAVARRO, Marli B. M. de 

Albuquerque. Biossegurança – estratégias de gestão de riscos, doenças emergentes e 

reemergentes: impactos na saúde pública. São Paulo: Santos, 2012. (BIBLIOTECA 

VIRTUAL) 

BARSANO, Paulo Roberto. Biossegurança: Ações Fundamentais Para Promoção Da 

Saúde. São Paulo: Erica 2014. (10 Exemplares) 
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SZABÓ JR, Adalberto Mohai. Guia Prático de Planejamento e Gestão Ambiental. São 

Paulo: Rideel, 2009. (12 EXEMPLARES) 

KLABIN, Israel. A urgência do presente: biografia da crise ambiental. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2012. (12 EXEMPLARES) 

SZABÓ JR., Adalberto Mohai. Educação Ambiental e Gestão de Resíduos - 3ª Ed.. Rio 

de Janeiro: Rideel, 2010. (10 EXEMPLARES) 

HINRICHSEN, Sylvia Lemos. Biossegurança e controle de infecções: risco sanitário 

hospitalar. 2ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

SLAVISH. Susan M. Manual de prevenção e controle de infecções para hospitais. Rio 

Grande do Sul: Artmed, 2012. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

Bibliografia Complementar: 

ROSA, André Henrique; FRACETO, Leonardo Fernandes; MOSCHINI-CARLOS, 

Viviane. Meio ambiente e sustentabilidade. Rio Grande do Sul: Bookman, 2012. 

(BIBLIOTECA VIRTUAL) 

BARSANO, Paulo Roberto [et al]. Biossegurança: ações fundamentais para promoção 

da saúde. 1ª ed. São Paulo: Érica, 2014.(BIBLIOTECA VIRTUAL) 

KOHN, Ricardo. Ambiente e sustentabilidade: metodologias para gestão. 1ª ed. Rio de 

Janeiro : LTC, 2018. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

PHILIPPI JR, Arlindo; PELICIONI, Maria Cecília Focesi. Educação ambiental e 

sustentabilidade. 2ª ed . São Paulo: Manole, 2014. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

 
Empreendedorismo e Inovação 

EMENTA: 

Empreendedorismo: principais conceitos e características. A gestão empreendedora e 

suas implicações para as organizações. O papel e a importância do comportamento 

empreendedor nas organizações. O perfil dos profissionais empreendedores nas 

organizações. Processos grupais e coletivos, processos de autoconhecimento, 

autodesenvolvimento, criatividade, comunicação e liderança. Ética e Responsabilidade 

Social nas organizações. A busca de oportunidades dentro e fora do negócio. A  

iniciativa e tomada de decisão. A tomada de risco. A gestão empreendedora  de 

pessoas nas organizações. A inovação nas organizações empresariais: elementos 

básicos para a empresa tornar-se inovadora, tecnologia e inovação tecnológica, 

invenção e inovação, processo de inovação, a melhoria gradual e a melhoria radical. 

Fontes de inovação. Princípios de inovação. A inovação como fator de competitividade. 
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Inovação do conceito de negócio. Perspectivas acerca das Startups. Plano de Negócios: 

Estrutura, Concepção e Prática. 

HASHIMOTO, Marcos. Espírito empreendedor nas organizações. 3 ª edição. São Paulo: 

Saraiva, 2013. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

BEZERRA, Charles. A máquina da inovação. Rio Grande do Sul: Bookman, 2011. 

(BIBLIOTECA VIRTUAL) 

GARCIA, Wander; CASTELLANI, Fernando. Coletânea de Questões - ENADE -  

Ciências da Saúde e outras áreas. São Paulo: Foco, 2013. (10 EXEMPLARES) 

CONFERIDO 

ROGERS, Steven. Finanças e Estratégias de Negócios para Empreendedores. 2ª 

edição. Rio Grande do Sul: Bookman, 2011. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

Bibliografia Complementar: 

HISRICH, Robert D.; PETERS, Michael P.; SHEPHERD, Dean A. Empreendedorismo.  

9ª ed. Rio Grande do Sul: AMGH, 2014. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

APPOLINÁRIO, Fabio. Dicionário de metodologia científica: um guia para a produção do 

conhecimento científico. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2011. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

LIN, Luiz dos Santos. Empreendedorismo: uma abordagem prática e descomplicada. 

São Paulo: Atlas, 2015. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

MANDUCA, Alexandre [et al]. Empreendedorismo: uma perspectiva multidisciplinar. 1ª 

ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

SABBAG, Paulo Yazigi. Gerenciamento de projetos e empreendedorismo. São Paulo: 

Saraiva, 2013. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

 
Práticas Interdisciplinares VI 

EMENTA: 

Trata-se de um trabalho do tipo “Projeto”, orientado por docente especializado, 

objetivando constituir de maneira plena a necessária interdisciplinaridade, a partir da 

articulação entre as disciplinas do semestre. O trabalho envolverá atividades de 

pesquisa das bases teóricas, discussão e sistematização de reflexões relacionadas ao 

tema. 

Bibliografia Básica: 

FACSUR – Normas para as Práticas Interdisciplinares – Disponível em 

www.facsur.net.br 

http://www.facsur.net.br/
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Obs* Por tratar-se de uma disciplina com foco na pesquisa e nas práticas 

interdisciplinares, as bibliografias serão todas aquelas disponibilizadas para as 

disciplinas do período e as indicadas pelos professores orientadores 

 
Atividades de Complementação Profissional 

EMENTA: 

As atividades acadêmicas complementares são fundamentais para o desenvolvimento 

de habilidades pertinentes à formação do profissional Administrador. Podem ser 

realizadas pelos alunos fora do horário de aula dos demais componentes curriculares, 

estabelecido pela Coordenação do curso e incluem atividades culturais, técnicas e 

científicas de natureza diversa. O aluno poderá optar por cursos ministrados no AVA, 

eventos na área de Gestão na própria FACSUR ou em outras IES que lhe possibilitem 

compreender a importância da pesquisa, da criatividade, do empreendedorismo e da 

inovação nesta área bem como a necessidade de se ter uma visão interdisciplinar na 

busca do conhecimento e do desenvolvimento do raciocínio pela lógica e da cidadania. 

O aluno será estimulado a participar em projetos de iniciação científica e extensão. 

 
Bibliografia Básica: 

FACSUR - Normas para Atividades de Complementação Profissional – Disponível 

em www.facsur.edu.br 

 

Práticas de Extensão Universitária IV (Projetos de Extensão Aplicados às Áreas de 

Grande Pertinência Social na Região de Inserção da IES) 

EMENTA: 

 
 

As práticas de Extensão universitárias serão realizadas através da oferta de projetos de 

extensão voltados à responsabilidade social da faculdade e a assuntos relacionados à 

área de formação do discente. 

 
Bibliografia Básica: 

Regulamento das Práticas de Extensão Universitária 

http://www.facsur.edu.br/
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OPTATIVAS 

 
 

 
LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais 

EMENTA: 

Panorama histórico, fundamentos teóricos e metodológicos da Libras. Introdução às 

competências e habilidades para comunicação com educandos surdos. Conceito de 

Libras, gramática, nomenclaturas, regionalismo, História da Educação de Surdos, 

Cultura Surda, legislação, intérprete. Saudações, alfabeto manual, pronomes, numerais, 

dias, meses e sinais relacionados ao tempo, família e sinais relacionados às pessoas, 

sinais relacionados à educação e ao curso, profissões, verbos, adjetivos, localizações. 

Bibliografia Básica: 

 
LACERDA, Cristina Broglia Feitosa de(Org.);GOES, Maria Cecilia Rafael de(Org.). 

Surdez : processos educativos e subjetividade. São Paulo: Lovise, 2000. 

 
FELIPE, Tanya A.; MONTEIRO, Myrna S. Libras em contexto: programa Nacional de 

Apoio à Educação de Surdos, curso básico. Brasília, MEC: SEESP, 2001. 

MOURA, Maria Cecilia. O Surdo: caminhos para uma nova identidade. Rio de Janeiro: 

Revinter, 2000. 

QUADROS, Ronice Muller de. Língua de sinais brasileira : estudos linguísticos. 

Colaboração de Lodenir Becker Karnopp. Porto Alegre: ARTMED, 2004. 

 
 

 
Bibliografia Complementar: 

 
ALMEIDA, Elizabeth Crepaldi de et al. Atividades ilustradas em sinais da libras. Rio 

de Janeiro: Revinter, 2004. 

QUADROS, Ronice Muller de. O tradutor e interprete de língua brasileira de sinais e 

língua portuguesa. Brasília: Ministério de Educação e Cultura, 2004. 

SCKLIAR, Carlos. Enfermagem (improvável) da diferença: e se o outro não 

estivesse aí?Rio de Janeiro: DP&A, 2003. 

SOUZA, Regina Maria de; SILVESTRE, Núria; ARANTES, Valéria Amorim (orgs.). 

Educação de surdos – pontos e contrapontos. São Paulo: Summus, 2007. 
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THOMAS, Adriana da Silva e LOPES, Maura Corcini (org.). A invenção da surdez: 

cultura, alteridade, identidade e diferença no campo da educação. Santa Cruz do 

Sul: EDUNISC,2004. 

 

 
Tópicos Especiais em Gestão Hospitalar 

EMENTA: 

 
Todo o conteúdo programático e metodologia devem ser constituídos no próprio 

semestre de execução. Os conteúdos podem ser constituídos considerando as práticas 

emergentes da profissão ou temas que surgiram no decorrer da matriz curricular e não 

tenham sido contemplados na mesma. Além disso, a partir de prova diagnóstica e/ou 

dados da formação dos alunos até o momento, o ementário pode abordar conteúdos 

que necessitem de reforço e que se suplantem possíveis deficiências curriculares. A 

disciplina também pode ser constituída para contemplar a preparação dos alunos para o 

ENADE e/ou tratar de temas polêmicos, inovações e/ou alterações no âmbito da gestão. 

 
Bibliografias Básica e Complementar: Serão indicadas pelo professor da disciplina, 

conforme os conteúdos a serem ministrados pelo mesmo. 

 

Responsabilidade Social 

EMENTA: 

Fundamentos, programas e práticas da responsabilidade social. Balanço social das 

empresas. Responsabilidade social e Terceiro Setor. A variável ecológica no ambiente 

dos negócios. 

Bibliografia Básica: 

CARDOSO, Flávio Barbaresco; BRISOT, Valério Garcia. Sistema de Gestão 
Ambiental: NBR ISO 14001 na Prática. São Paulo: Viena, 2013. (25 VOLUMES) 

DALLAS, Nick. Como Tornar Sua Empresa Ecologicamente Responsável. São 
Paulo: Editora Sextante, 2009. (16 VOLUMES) 

VÁRIOS, Autores. Consciência e Desenvolvimento Sustentável Nas Organizações. 
São Paulo: Campus, 2009. (13 VOLUMES) 

Philippi Jr, Arlindo; PELICIONI, Maria Cecília Focesi (orgs.). Educação ambiental e 
sustentabilidade. 2ed. São Paulo: Manole, 2013 (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

Manual de Segurança Biológica em Laboratórios, OMS, 2004 (disponível em PDF na 
Internet) 

Biossegurança em laboratórios Biomédicos e de Microbiologia. Edição Revisada e 
Atualizada. Ministério da Saúde. Brasília, D.F., 2004. (disponível em PDF na Internet) 
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Bibliografia Complementar: 

NIGRO, CARLOS DOMINGOS. InSustentabilidade Urbana. Pearson, 2013. 
(BIBLIOTECA VIRTUAL) 

ARLINDO PHILIPPI JR, CARLOS ALBERTO CIOCE SAMPAIO, VALDIR FERNANDES. 
Gestão de natureza pública e sustentabilidade . Pearson, 2013. (BIBLIOTECA 
VIRTUAL) 

LEITE, PAULO ROBERTO. Logística Reversa meio ambiente e competitividade. 
Pearson, 2013. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

Vários, Autores. Conversas com os Mestres da Sustentabilidade. São Paulo: Ed. 
Gente, 2010. (3 VOLUMES) 

FIALHO, Francisco Antônio Pereira; MACEDO, Marcelo Montibeller F. Gestão da 
Sustentabilidade na Era do Conhecimento. Florianópolis: Visual books, 2010. ( 3 
VOLUMES) 

 
 

 
Técnicas de Negociação e Oratória 

EMENTA: 

Fundamentos Psicológicos. Teoria e Prática da Oratória. Como Preparar um Discurso ou 

Intervenção. Como Persuadir. Apresentar, defender, atacar e debater idéias. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

COVEY, Stephen R. Liderança Baseada em Princípios. Rio de Janeiro. Editora 

Campus, 2002. 

MARTINELLI, Dante P. Negociação Empresarial: enfoque sistêmico e visão 

estratégica. São Paulo: Atlas, 2010. 

KOUZES, James. O desafio da liderança. São Paulo: Ed. Campus, 3º ed., 2003. 

 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

FISHER, Roger. PATTON, Bruce. URY, William.Como chegar ao sim: a negociação 

de acordos sem concessões. Rio de Janeiro: Imago, 2005. 

MARTINELLI, D. NIELSEN, F. MARTINS, T. (orgs). Negociação: conceitos e 

aplicações práticas. São Paulo: Saraiva, 2010. 

DRUCKER, Peter F. O Gerente Eficaz. Rio de Janeiro; Zahar; 1968. HESSELBEIN, F. 

& GODSWITH, M. O líder do Futuro. São Paulo: Futura, 1996. 

BOYETT, Joseph. O Guia dos gurus. Os melhores conceitos e práticas de 

negócios. Rio de janeiro, 1999. 
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Serviços Laboratoriais e Exames Clínicos 

EMENTA: 

Leitura, análise e interpretação de exames laboratoriais e complementares relacionando-

os aos diagnósticos. Estudos e discussões de casos clínicos. Metodologia e técnicas 

dos serviços em laboratórios. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 
 

LIMA, A.O.; SOARES, J.B.; GRECO, J.B.; GALIZZI, J.; CANÇADO, J.R. Métodos 
Laboratoriais aplicados à clínica. 8.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. 

MCKEE, G.T. Citopatologia. São Paulo: Artes Médicas, 2001. 

RASCVEL, R. Laboratório Clínico: aplicações clínicas de dados laboratoriais. 6.ed. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, 1997. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

SACHER, R.A.; McPHERSON, R.A. Interpretação Clínica dos exames laboratoriais. 
11.ed. São Paulo: Manole, 2002. 

HENRY, John Bernard. Diagnósticos clínicos e tratamento por métodos laboratoriais. 20. 

ed. Barueri, SP: Manole, 2008. 

 
LIMA, A. Oliveira et al. Métodos de laboratório aplicados à clínica: técnica e 

interpretação. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. 

 
RAVEL, Richard. Laboratório clínico: Aplicações clínicas dos dados laboratoriais. 6. ed. 

Rio de janeiro: Guanabara Koogan, 1997. 

 
BURTIS, C. A.; ASHWOOD, E. R. Tietz: fundamentos de química clínica. 4. ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 1998 

 

 
11. METODOLOGIA  DE  EAD  NO  CURSO  SUPERIOR  DE  TECNOLOGIA EM 

GESTÃO HOSPITALAR DA FACSUR 

Os princípios metodológicos norteadores do ensino e da aprendizagem no Curso de 

Gestão Hospitalar da FACSUR pressupõem que a formação do acadêmico possa estar 

intrinsecamente relacionada com o uso das modernas ferramentas e tecnologias da 
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comunicação e informação, bem como com a prática docente e tutorial e com o 

conhecimento pedagógico. 

 
Com essa perspectiva, os conteúdos são compreendidos e serão abordados numa 

dimensão curricular e metodológica interdisciplinar e plenamente participativa, com 

apoio e foco no Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA do Curso, atualmente 

disponibilizamos a plataforma do IESDE, disponibilizado na internet, onde é possível 

interações de modo sincrônico (chats) e assincrônico (apostilas, vídeo-aulas etc.), bem 

como a partir de atividades no formato de webconferências, e-mails institucionais e 

telefone, além de serviços pelos Correios e/ou outras formas de envios de materiais 

didáticos aos polos. Ressalte-se também os encontros com tutores presenciais nos 

polos. 

 
Essa proposição metodológica objetiva uma organização do trabalho didático pautada 

no desenvolvimento da autonomia do sujeito e na flexibilização do tempo e do espaço. 

Para o curso serão preparados, a partir dos conteúdos curriculares, materiais básicos 

dispostos em mídias diversificadas, principalmente impressa, bem como o desenho da 

interface e a disposição dos elementos no Ambiente Virtual de Aprendizagem. Também 

são contemplados, no planejamento pedagógico do curso, materiais complementares 

que são produzidos e/ou utilizados de forma flexível, dependendo das necessidades, 

características e peculiaridades eminentes à época da oferta e ao perfil dos alunos. A 

FACSUR optou pela construção de objetos de aprendizagem que possam ser 

acessados por internet, incluindo de forma remota, dada a realidade atual de 

smartphones e tablets. 

 
Cada etapa a ser estudada consiste em um conjunto de materiais que podem ser 

acessados pelo aluno de modo virtual e/ou baixados para estudar de modo offline. Há 

uma organização textual específica a partir do “hipertexto” dos objetos de aprendizagem 

necessários a essa composição particular, sempre aberta à inclusão adjunta de novos 

componentes. Cada etapa das UC-Unidades Curriculares corresponde a um conjunto 

específico de objetos de aprendizagem contemplando textos teóricos, proposições de 

atividades práticas, exercícios e atividades de interação entre os alunos e tutores. O 

estudo do material didático será feito em consonância com os conteúdos programáticos 

definidos a partir das ementas propostas no projeto pedagógico e estabelecido no plano 

de ensino elaborado pelo professor da disciplina ou unidade curricular. 
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O AVA adotado na FACSUR é o IESDE, disponível para acesso no site institucional 

onde se constituirá a interação com os tutores virtuais e estudantes. Dentro do AVA 

serão constituídas Salas de Atividades de cada disciplina: nesse ambiente, concentram- 

se as atividades interativas e avaliativas destinadas aos estudantes organizados em 

grupos menores de aproximadamente 50 estudantes. Vale destacar que a FACSUR irá 

material próprio, para a posteriori, ser lançado na plataforma Moodle. 

 
No início do curso, essa sala será organizada por polo de apoio presencial, mas ao 

longo da oferta do curso, conforme a demanda que se verificará, essa distribuição 

poderá ser alterada agrupando mais de um polo, de acordo com o número de 

estudantes e que seja compatível ao trabalho dos tutores para que não se perca a 

qualidade das interações. 

 
Durante a construção de sua disciplina no AVA o professor contará com o apoio do 

designer instrucional e da equipe de suporte ao AVA (TI). Para manter a identidade 

visual do curso e a apresentação e a organização de informações mínimas sobre a 

disciplina. No curso deverá se adotar um de sala que deve ser aplicado em todas as 

disciplinas. A adoção desse padrão e identidade é fundamental para garantir que 

informações essenciais para a organização dos alunos para os estudos sejam 

apresentadas, além de facilitar a navegação e identificação das informações. 

 
Esse modelo deve evoluir a cada semestre a partir de avaliação da equipe de designers 

instrucionais, assistentes sociais e webdesigners da IES e por meio de consultas aos 

alunos professores e tutores. 

 
Em termos metodológicos tem-se a ciência de que é fundamental que o professor tenha 

autonomia em sua sala virtual de aprendizagem. No entanto, o atendimento deve ter 

regras estabelecidas para garantir a apresentação de informações mínimas e a 

identidade. Para promover a autonomia do professor sem incidir em problemas, o curso 

deverá ter guias de orientações para a organização do AVA, na formação dos 

professores e também em uma maior sincronização e aproximação dos professores com 

a equipe multidisciplinar do Núcleo de EAD da FACSUR, que deverá estar organizada 

para apoiar o professor durante todo o processo de planejamento, elaboração dos 

materiais educacionais e atividades, produção, distribuição e organização do AVA. 
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O professor deverá ser o responsável por finalizar a preparação da sala virtual de sua 

disciplina com antecedência e clareza para que os tutores possam conhecer as 

atividades e materiais da disciplina. O ambiente da disciplina também deverá passar por 

avaliação constante do Núcleo de Tecnologia e Inovação Pedagógica da IES, 

procurando melhorar o processo de ensino-aprendizagem, aumentar o nível e qualidade 

de interação, bem como reduzir a ocorrência de problemas durante a oferta da 

disciplina. 

 
Os tutores também devem auxiliar nesse processo de refinamento da disciplina, 

testando as atividades propostas, critérios de avaliação etc. O professor também deve 

aproveitar para criar uma dinâmica de trabalho com os tutores, presenciais e virtuais, 

estabelecendo regras e canais de comunicação de modo a tirar dúvidas conceituais e 

pedagógicas. 

 
Vale destacar a característica do curso de Gestão Hospitalar de necessitar de 

Laboratório didático em cada um dos polos de apoio presencial. Serão proporcionados 

também encontros presenciais nos polos com tutores presenciais que utilizarão de 

abordagens e perspectivas de metodologias ativas para o trabalho com os alunos. 

 
Neste sentido, as abordagens metodológicas do Curso de Gestão Hospitalar, na 

modalidade EAD da FACSUR, deverá prever tanto a construção, avaliação e melhoria 

contínua de suas ferramentas via web, como o diálogo entre os professores e os tutores 

presenciais para que os alunos tenham também um modelo didático a ser seguido e que 

seja compatível às novas perspectivas de atuação profissional nos anseios atuais. 

 
Desse modo, além de chats, wikis, hipertextos e uma diversificação de ferramentas 

metodológicas do AVA, o curso deve contar com as metodologias ativas passíveis de 

ser aplicadas pelos tutores presenciais nos polos de apoio presencial, constituídas a 

partir do diálogo entre professores e tutores na busca de sistematicamente melhorar a 

qualidade metodológica do curso. 

 
11.1. A Acessibilidade Metodológica e a Autonomia de Aprendizado dos Alunos 

 
Conforme já destacamos, no Curso de Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar, de 

acordo com os princípios democráticos advindos das políticas institucionais, buscar-se-á 

constantemente um escopo metodológico que permita ao corpo discente o exercício de 
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sua autonomia de aprendizado e o controle de seu próprio processo de trabalho, 

perspectiva esta, própria da sociedade moderna em sua cultura e produção globalizada. 

 
O NDE tem a prerrogativa de que os aspectos metodológicos devem ultrapassar os 

limites da sala de aula e possibilitar a constituição da autonomia de aprendizado. Dessa 

forma, o desenvolvimento de projetos de extensão junto à comunidade, a participação e 

organizações de congressos e a prestação de serviços e a participação na gestão da 

Clínica Escola por parte do corpo discente serão constantemente viabilizados. 

 
Atividades como as supracitadas propiciarão aos alunos a oportunidade de aplicar os 

conhecimentos teóricos adquiridos aos problemas práticos evidenciados nos casos reais 

abordados em discussões de sala de aula ou em projetos de extensão e,  

principalmente, estabelecer a necessária autonomia de aprendizado. 

 
As visitas técnicas também constituem excelente oportunidade para consolidação dos 

conceitos teóricos apresentados em aulas expositivas, pois o desenvolvimento destas 

atividades possibilitará a capacitação dos alunos para desempenharem 

responsavelmente as atividades profissionais com uma visão crítica e holística sobre as 

questões pertinentes à área do curso e à realidade do mercado de trabalho. 

 
Nas atividades do Curso deverão ser respeitadas as estratégias individuais para a 

realização das diferentes atividades propostas. Essa liberdade de ação e criação deve 

ser inerente ao processo de ensino e constitui-se de fundamental importância para o 

processo de formação do enfermeiro. 

 
A metodologia de ensino as matérias previstas para o curso, além dos tradicionais 

recursos de exposição didática, estudos de caso, dos exercícios práticos em sala de 

aula, dos estudos dirigidos, independentes e seminários, deverá incluir mecanismos que 

garantirão a articulação da vida acadêmica com a realidade concreta da sociedade e da 

profissão nas suas várias atuações. Tal prerrogativa é de responsabilidade: do  

professor da disciplina, da coordenação do curso, do colegiado do curso, do NDE e do 

Núcleo de Tecnologia e Inovação Pedagógica. 

 
No entanto, para estabelecer a autonomia discente, faz-se necessário que sejam 

sempre consideradas as limitações e o respeito às singularidades de cada aluno. Nesse 

contexto, conforme já explicitamos em outros capítulos, as condições de acessibilidade 
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aos conteúdos e aos métodos por alunos com necessidades especiais devem sempre 

ser respeitadas e configuradas como obrigação da gestão dos cursos. 

 
Assim, o uso do VLIBRAS, VOXI, gravação de conteúdos, e acompanhamento de um 

profissional psicopedagogo sempre que necessário, deverão ser nortes facilmente 

disponibilizados em cada curso. 

 
 
 
 
 

11.2. Metodologia: As relações teoria-prática  e  as práticas pedagógicas e 

recursos inovadores 

 

 
Ao refletir sobre as práticas pedagógicas e a necessidade de vinculação da teoria e 

prática no curso, o NDE tem como perspectiva que o docente deve sempre a sua 

desvinculação do papel de “detentor do saber” para o papel de “mediador”. No seu fazer 

pedagógico o professor deverá estar centrado tanto em formar competências, 

habilidades e disposições de conduta, quanto em relação à quantidade e qualidade de 

informações a serem apreendidas pelos alunos. Isto significa que precisará estar 

relacionando o conhecimento com dados da experiência cotidiana, trabalhar com 

material significativo, para que o aluno consiga fazer a ponte entre a teoria e a prática e 

fundamentar críticas. 

 
Nesse contexto, além das buscas por novas metodologias pelo Núcleo de Tecnologia e 

Inovação Pedagógica, o NDE estabeleceu componentes curriculares que deverão 

obrigatoriamente fazer a relação teoria-prática de maneira plena: 

 
a) Práticas Interdisciplinares: Além de estudar conteúdos relativos aos temas, os alunos 

deverão ir a campo para conhecer, analisar e intervir na realidade em que vivem e irão 

trabalhar. 

 
AS AULAS INVERTIDAS 

 

Além disso, no afã de já iniciar o seu trabalho de oferta sob a égide de práticas 

metodológicas inovadoras, dentre as várias modalidades de ensino-aprendizagem já 
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tradicionais no ambiente acadêmico, a FACSUR estabelece neste PPC e em todos os 

seus cursos o que é conhecido como a Sala de Aula Invertida, ou, como se aponta na 

literatura internacional “Flipped Classroom”. 

 
Em linhas gerais, o princípio básico desta proposta metodológica é que ocorra uma 

inversão das aulas consideradas tradicionais, pautadas na clássica preparação do 

professor para expor conteúdo em sala de aula. 

 
Na Sala de Aula Invertida, os estudantes da FACSUR assumem responsabilidades no 

tocante à sua preparação prévia às aulas, devendo realizar atividades de leitura, 

pesquisa ou análise de materiais enviados pelos professores antecipadamente. 

 
O acesso ao conteúdo poderá ocorrer por meios variados, como a disponibilização no 

Canal do Aluno, ou em Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA), vídeos postados 

pelo professor em websites, chats, fóruns, Aluno On Line ou ferramentas diversas como 

a constituição de blogs de cada disciplina pelos professores. 

 
A partir da prática de ações colaborativas que antecedem a sala de aula, o professor 

disporá de mais tempo para o saneamento das dúvidas que surgem ou surgirem no 

decorrer da leitura do conteúdo e da realização de atividades propostas. 

 
Destaque-se que as experiências pedagógicas com a metodologia Sala de Aula 

Invertida são amplamente realizadas em diferentes IES com resultados que demonstram 

as múltiplas possibilidades de abordagem em diversos campos do conhecimento. O eixo 

central das experiências ampara-se na busca de novos procedimentos didáticos que  

têm estimulado a permanência dos alunos nos cursos, diminuindo a evasão, tudo a 

partir de práticas inovadoras que incentivam a resolução de problemas de forma crítica e 

com ampla utilização da tecnologia de informação e da autonomia dos alunos. 

 
Desse modo, associa-se a formação de um profissional capacitado e autônomo na 

produção do conhecimento à formação de um cidadão apto a resolver os problemas de 

diferenciados contextos sociais. 

 
Além disso, a Coordenação de Curso sensibilizará sempre o corpo docente quanto à 

seleção de metodologias, para que alunos e professores tenham a oportunidade de 

vivenciar a cidadania e promover a criticidade em todos os conteúdos previstos para o 

curso. Neste contexto, as situações de trabalho são extremamente relevantes para a 
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contextualização, razão pela qual dar-se-á preferência por docentes que unam a 

academia com a experiência prática da Gestão. 

 
Conforme já citamos, a complementaridade entre as disciplinas e os conteúdos deverão 

aparecer na relação estabelecida entre os professores através de projetos 

interdisciplinares, a partir das pesquisas e projetos feitos por grupos de alunos e 

orientados por docentes, afinal, por fazer parte da futura rotina na atuação profissional, o 

trabalho em equipe é um grande e fundamental aspecto a ser priorizado. 

 
Na mesma linha, deve-se lembrar de que considerar as diferenças individuais dos 

alunos e apoiar o desenvolvimento de interesses e habilidades particulares de cada um 

é imprescindível, quando se elege a atenção à diversidade como princípio didático. A 

operacionalização da proposta metodológica pode lançar mão de métodos tradicionais 

de ensino, tais como aulas expositivas e seminários. Entretanto, o desafio está em 

propor inovações no campo da metodologia de ensino para alavancar o efetivo 

desenvolvimento das competências do egresso. Neste sentido, a proposta metodológica 

prevista neste Projeto Pedagógico tem como mote a viabilização da integração dos 

conteúdos vistos ao longo do curso. 

 
Essa proposta metodológica deve ser de conhecimento de todo o corpo docente para 

que os diversos planos de ensino sejam elaborados de forma integrada, sempre aos 

finais do semestre nos Seminários Pedagógicos a se tornarem rotineiros no curso. 

 
Para efetivação das propostas metodológicas aqui delineadas, são sugeridas as 

seguintes atividades: 

 

• Desenvolvimento de projetos de trabalho capazes de integrar diferentes 

componentes curriculares de um mesmo semestre do curso, ou, até mesmo, 

componentes de diferentes semestres; 

• Organização da Clínica Escola de modo que permita-se a simulação de situações 

de trabalho que poderão ser encontradas pelos futuros profissionais; e 

• Realização de atividades extracurriculares capazes de oferecer maiores 

informações a respeito das atividades realizadas pelo profissional a ser formado. 

 
Em suma, o proceder metodológico planejado neste Projeto Pedagógico, uma vez 

dirigido para a apropriação do perfil delineado para este curso, estará voltado para a 
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formação de um profissional que sabe fazer e que sabe aprender a aprender, tudo a 

partir de uma concepção crítica das relações que permeiam a educação e o trabalho. 

 
 

 
12. ATIVIDADES DE COMPLEMENTAÇÃO PROFISSIONAL 

 
As Atividades de Complementação Profissional são componentes curriculares 

obrigatórios do curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar à distância da 

FACSUR. Em resumo, são estudos e atividades dentre as quais podem ser destacadas 

as visitas monitoradas, iniciação científica, projeto de extensão, participação em 

seminários, publicação de produção científica e outras atividades definidas no plano 

acadêmico do curso. 

 
Para o curso em questão, concentra carga horária de 120 (Cento e vinte) horas, 

devendo seu cumprimento ser distribuído ao longo do Curso e podem ser desenvolvidas 

na modalidade presencial ou à distância. 

 
Os alunos deverão enviar através do Portal AVA os comprovantes de realização das 

Atividades de Complementação Profissional. Não serão computadas atividades cuja 

documentação possua data anterior do inicio do curso. As horas computadas em uma 

atividade não poderão ser consideradas em outras atividades, mesmo que sejam afins. 

 
Será de competência da Secretaria Acadêmica da FACSUR a análise dos documentos e 

respectiva atribuição dos créditos de Atividades de Complementação Profissional de 

cada aluno, dentro dos termos fixados na regulamentação específica. 

 
As Atividades de Complementação Profissional possuem algumas características 

inerentes a esses cursos. 

 
Dimensionadas em termos de carga horária mínima e na sua concepção como 

atividades de livre escolha do aluno a partir de eventos das mais diversas áreas, 

caracterizam-se por um conjunto de estudos independentes de livre escolha do aluno e 

objetivam desenvolver a autonomia no futuro profissional, bem como proporcionar um 

espaço curricular para a necessária transversalidade. 

 
Dessa forma, os objetivos gerais dessas atividades são os de flexibilizar e enriquecer 
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o perfil dos alunos, ampliando seus horizontes e contribuindo para fortalecer suas 

futuras competências como gestores, além de permitir-lhes a possibilidade de 

aprofundamento temático e interdisciplinar. 

 
Com o objetivo de proporcionar todos esses anseios formativos ao aluno desde o início 

da sua formação, nesta concepção do Projeto Pedagógico do Curso de Superior de 

Tecnologia em Gestão Hospitalar, optou-se por constituir as Atividades de 

Complementação Profissional na formalização de disciplinas/componentes curriculares 

semestrais. Dessa forma, em todos os semestres o aluno deverá buscar de maneira 

autônoma conhecimentos inter, multi e transversais integrados àqueles que aprendem 

nas várias disciplinas do currículo e da prática profissional. 

 
São diversas as opções para se constituir tais atividades, no entanto, elas devem ser 

constituídas e validadas conforme regimento próprio, disponível no site da IES e nos 

documentos institucionais (Vide NORMAS DAS ATIVIDADES DE COMPLEMENTAÇÃO 

PROFISSIONAL nos anexos deste Projeto) 

 
12.1. Aderência das Atividades Complementares à Formação Geral e Específica 

 
No que diz respeito à Formação Geral do curso, a IES ofertará e incentivará a 

participação dos alunos em: 

 
a) Eventos que abordem temas relacionados à cidadania como Educação Ambiental, 

Responsabilidade Social, Gestão de Pessoas. 

 
b) Cursos de Extensão que abordem temas de formação cidadã. 

 
c) Cursos que visem melhoria das práticas de linguagem e comunicação, incluindo em 

Língua Estrangeira. 

 
d) Cursos e Eventos que visem a inclusão e a acessibilidade. 

 
e) Trabalho voluntariado em órgãos, ongs e na própria clínica escola da IES. 

 
f) Eventos e Projetos de cunho social da IES. 

 
g) Eventos e cursos que visem a divulgação e o aprendizado de novas tecnologias. 
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h) Disciplinas de Formação Geral cursadas em outras IES ou cursos, com conteúdo não 

integrantes do currículo de Gestão Hospitalar da FACSUR . 

 
 

 
12.2. Mecanismos Inovadores na Regulação, Gestão e Aproveitamento das 

Atividades de Complementação Profissional 

 
Os integrantes do NDE, em reunião colegiada e discussão com o CONSUP da IES 

explicitaram suas angustias em relação à concepção e gestão das AC’s em outras 

instituições, nas quais vislumbraram que, quando relegadas ao final do curso a 

obrigatoriedade de apresentação das cargas horárias, tanto alunos quanto IES 

acabavam passando por cima de regulamentos e fazendo dissonâncias acerca da razão 

da existência de tal componente curricular. 

 
Desse modo, em termos de inovação, na FACSUR as ACP se constituirão de maneira 

semestral, como ocorre com outros componentes curriculares, com obrigatoriedade de 

efetivação de uma determinada carga horária semestral para que se possa ascender ao 

próximo semestre. 

 
Com isso, a IES terá a obrigação de ofertar mais eventos de extensão e pesquisa, bem 

como os alunos deverão frequentar com maior assiduidade e desempenho essas 

atividades diversas. 

 
Outrossim, antes mesmo de iniciar o curso, já ocorreu um planejamento das ACP iniciais 

a serem ofertadas aos alunos, atividades estas que vão desde a semana acadêmica de 

Gestão Hospitalar, até cursos de formação específica. 

 
Em termos de gestão, deve-se destacar também que o curso deverá ter uma 

coordenação específica para as ACP. que deverá formar uma comissão formada, 

semestralmente (ao final de cada semestre), para organizar e publicar o edital que 

orienta os alunos quanto aos prazos, critérios de avaliação e demais aspectos 

relacionados à apresentação dos documentos comprobatórios. Esta mesma comissão 

ficará responsável pela avaliação das atividades complementares apresentadas pelos 

discentes e, em seguida, submete os resultados para homologação pelo colegiado. 
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Essa Comissão de Análise de Atividades de Complementação Profissional terá como 

atribuições: 

 
I – Elaborar e orientar os alunos sobre os critérios para pedidos de aproveitamento de 

estudos; 

 
II – Divulgar, após deliberação do colegiado, as atividades aceitas como 

complementares e as respectivas cargas horárias para aproveitamento de estudos, 

entre os alunos e professores; 

 
III – Estabelecer e divulgar o cronograma de aproveitamento das atividades e tabela de 

pontuação, para atribuição de carga horária; 

 
IV- Receber e analisar os pedidos com a documentação comprobatória pertinente do 

aluno na Secretaria Acadêmica; 

 
V – Definir a concessão de aproveitamento de estudos e respectivas cargas-horárias; e 

encaminhar o resultado para as instâncias acadêmicas devidas até o registro de 

validação no semestre letivo; 

 
VI – Supervisionar o desenvolvimento das Atividades de Complementação Profissional 

em consonância com o Projeto Político Pedagógico do Curso; 

 
VII – Fazer cumprir o calendário de Atividades de Complementação Profissional do 

Curso de Gestão Hospitalar; 

 
VIII – Julgar as solicitações não contempladas no regulamento, após deliberação o 

Colegiado do Curso. 
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13. APOIO AO DISCENTE 

 
Uma vez que se contemple a importância, na missão da FACSUR, da formação de 

cidadãos éticos e profissionais competentes para o contexto atual, é lógico que se passe 

a pensar em termos de acesso e permanência dos egressos da educação básica na 

Instituição. 

 
Todas as políticas institucionais de apoio ao discente advêm da concepção explicitada 

no documento público e político da IES, ou seja, no seu PPI – Projeto Pedagógico 

Institucional. No entanto, dadas às mudanças advindas do desenvolvimento da 

sociedade, tais políticas não podem ficar presas e fixas em um único mote, mas sim 

repensadas a cada dia, inerentes a flexibilidade que a IES deve ter em  todos  os 

âmbitos para se adaptar as movimentações sociais e econômicas que, 

consequentemente, irão refletir na vida de toda a comunidade acadêmica. 

 
Conforme o artigo 26, parágrafo 1º, da Declaração Universal de Direitos Humanos, o 

acesso à Educação Superior deve ser baseado no mérito, capacidade, esforços, 

perseverança e determinação mostradas pelos que a buscam. A Educação Superior 

deve ser oferecida em qualquer idade e para quaisquer pessoas, com base nas 

competências adquiridas anteriormente. A igualdade de acesso, pois, não admite 

qualquer discriminação em termos de raça, sexo, idioma, religião, ou de condições 

sociais e de deficiências físicas. 

 
Por outro lado, a FACSUR tem a consciência de que além do acesso é preciso pensar 

na permanência dos alunos no Ensino Superior. Para tanto entra em pauta o 

desenvolvimento de soluções educacionais que minimizem as variáveis que interferem 

nas condições de permanência. 

 
Tanto a atenção dispensada ao binômio acesso/permanência, como as definições da 

Política Institucional para o Ensino, no que se refere à formação dos acadêmicos, 

implica a superação dos obstáculos enfrentados pelos mesmos. Isso deu origem ao 

Programa Institucional de Apoio aos Discentes de forma a contribuir tanto em termos de 

acesso, como de permanência dos alunos na IES. 

 
Estabelecido a partir do PPI – Projeto Pedagógico Institucional, o Programa Institucional 

de Apoio ao Discente é constituído e organizado a partir do Centro de Apoio ao 
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Estudante – CAE. Essa coordenação é a responsável pela gestão de núcleos que se 

responsabilizam pela viabilização de ações voltadas às políticas institucionais de apoio 

ao estudante da IES, tanto os que cursam atividades na modalidade presencial, quanto 

os que estão inseridos na modalidade EAD. 

 

 
13.1. O Centro de Apoio ao Estudante - CAE 

 
 
 

O Centro de Apoio ao Estudante tem por missão acolher o aluno em suas expectativas e 

necessidades psicossociais, socioeconômicas, de integração, de convivência e de 

sociabilidade na FACSUR. Desenvolve políticas, promove ações e presta serviços de 

apoio que contribuem para a consolidação do seu vínculo, de percursos formativos e de 

permanência na Faculdade. 

 
Em suma, o trabalho do CAE se constitui no procedimento de intervir em problemas 

resultantes de várias ordens entre o estudante e a Faculdade. Sempre que o estudante 

sente dificuldades de ordem acadêmica ou financeira que venham a dificultar a sua 

permanência na IES, antes de solicitar o trancamento, cancelamento ou outro tipo de 

interrupção do curso, ele é orientado a procurar o Centro de Apoio ao Estudante para 

um diálogo franco e aberto, com o objetivo de encontrar meios para manter-se 

estudando. No mesmo mote, faz-se a constante análise do desempenho acadêmico dos 

estudantes, momento em que se torna possível auxiliá-los também na adaptação à vida 

acadêmica ou no sentido de dirimir possíveis deficiências advindas do ensino básico. 

 
Para tornar possível esse apoio ao Estudante, o CAE é constituído por um Coordenador 

geral responsável pela gestão dos vários órgãos envolvidos no programa de apoio ao 

estudante, dentre eles, se constituem os Núcleos, a saber: 

 
a) Ouvidoria 

 
b) Atendimento Psicopedagógico 

 
c) Núcleo de Integração Estudantil e Nivelamento; 

 
d) Núcleo de Estágio e Carreira; 

 
e) Núcleo de Retenção; 



143 

 

 

f) Núcleo de Apoio Financeiro. 
 

g) Centro Acadêmico (CA) 
 

h) Programa de Acompanhamento ao Egresso. 
 

13.1.1. O Centro de Apoio ao Estudante – CAE e o Aluno dos Cursos EAD 

 
Para se tornar eficaz e incluir os estudantes inseridos nos cursos de graduação EAD, o 

CAE, a partir da sua coordenação geral da SEDE e dos representantes de cada um dos 

setores, terá um espaço disponibilizado no AVA para que os alunos da EAD possam, 

primeiramente, comunicar-se com o órgão em questão. 

 
Desse modo, a partir de uma sala virtual e de um canal de comunicação de chat, os 

responsáveis por cada um dos setores do CAE deverão fazer o pré-atendimento dos 

estudantes e, quando necessário, agendar a visita do mesmo à sede da IES ou polo 

para um atendimento presencial, ou, ainda, a partir da visita do responsável pelo setor 

de apoio do CAE ao polo ou mesmo a partir da intermediação da coordenação do polo 

de apoio presencial mais próximo do aluno. 

 
13.2. Ouvidoria 

 
A Ouvidoria da FACSUR foi criada para ser um canal de comunicação entre os 

acadêmicos, professores, funcionários, e a comunidade em geral. É também o local 

onde o cidadão pode manifestar democraticamente sua opinião sobre os serviços 

prestados pela Instituição. 

 
Trata-se de um órgão democrático e independente que não pode e não deve receber 

quaisquer influências ou intervenção da Mantenedora, Diretoria ou de quaisquer 

membros que constituem a comunidade acadêmica. 

 
Dado o aspecto democrático e a necessidade de adaptação e sensibilização ao uso das 

novas tecnologias de informação, há cerca de dois anos, por decisão colegiada, o órgão 

passou a ter o acesso única e exclusivamente em meio eletrônico. Tudo com o objetivo 

de evitar constrangimentos e preservar o sigilo das informações e das pessoas 

envolvidas. Constitui-se então, em um canal direto para recebimento e tratamento de 

reclamações e/ou críticas, denúncias, sugestões e/ou elogios, com o propósito de 

qualificar a prestação de serviços. O contato poderá ser feito pelo site 
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www.facsur.com.br ou pelo email ouvidoria@facsur.net.br . 

 

O ouvidor recebe as informações e as repassa aos órgãos responsáveis que darão 

pareceres acerca do caso, devolvendo-as ao ouvidor que, em seguida, entra em contato 

com o interessado. Constitui-se assim, um processo de lisura e de democracia frente a 

instituição. Nenhuma mensagem da ouvidoria deixa de ser respondida e ao final de cada 

semestre, faz-se o levantamento dos tipos de solicitações que se fizeram presentes no 

órgão. Dessa forma, constitui-se além de um órgão de apoio ao Estudante e à 

Comunidade, uma excelente ferramenta de gestão administrativo-acadêmica. 

 
Para os alunos dos cursos de graduação EaD, a ouvidoria estará disponível no site 

institucional da mesma maneira que para todos os alunos. 

 
Porém, quando for necessário a presença ou uma conversa mais pessoal em relação ao 

tópico a ser repassado ao ouvidor, o aluno poderá agendar a conversa a partir de chat 

disponibilizado no link do CAE, ou mesmo, agendando uma visita à sede da FACSUR. 

 
13.3. Atendimento Psicopedagógico 

 
A FACSUR contará com um Setor de Atendimento Psicopedagógico, coordenado por 

um profissional em Psicologia. Trata-se do órgão de apoio ao Estudante responsável por 

intervir, a partir de ferramentas da psicologia, em todo e qualquer problema de ordem de 

aprendizado, interacional ou afetiva enfrentados por alguns acadêmicos em sua vida na 

IES. Além de o próprio aluno poder diretamente buscar o auxílio do núcleo, o 

encaminhamento pode ser indicado por qualquer membro da comunidade acadêmica. 

No entanto, a maior responsabilidade de vislumbre dos possíveis atendidos pelo apoio 

psicopedagógico fica a cargo da Coordenação de Curso e do CAE – Centro de Apoio ao 

Estudante. 

 
O estudante, enquanto ser principal no processo educativo, vê-se confrontado no 

percurso universitário por um conjunto de desafios e obstáculos inerentes a esta etapa 

de transição para a vida profissional. Por essa razão, o Núcleo de Atendimento 

Psicopedagógico se propõe a realizar um trabalho amplo, procurando construir um 

espaço de identificação daquelas dificuldades, sejam de ordem institucional ou pessoal 

do discente, para lhe possibilitar ultrapassar de forma eficaz as tarefas resultantes da 

vida acadêmica. 

http://www.facsur.com.br/
mailto:ouvidoria@facsur.net.br
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No atendimento são acolhidas situações onde o processo de aprendizagem pode ser 

maximizado, através da re-significação das interações do aluno com seus grupos, com a 

família e com a Faculdade. 

 
O trabalho do Núcleo deve estar em consonância com os propósitos da Instituição de 

Ensino visto que a reconstrução da identidade e descoberta de potencialidades dos 

alunos resulta no seu reconhecimento como pessoa integrada, cognitiva e 

emocionalmente, o que possibilitará um equilíbrio no processo de sua formação 

profissional. 

 
São objetivos do Núcleo de Atendimento Psicopedagógico: 

 
• Atender as demandas dos alunos da IES, buscando soluções para problemas 

presentes nas relações do processo ensino-aprendizagem; 

• Avaliar as situações relacionadas com problemas e dificuldades de aprendizagem; 

• Promover a elevação da autoestima do aluno, da autoconfiança e maturidade 

necessárias à autorregulação do processo ensino-aprendizagem, fazendo-o  

perceber suas potencialidades; 

• Auxiliar na recuperação de seus processos internos de apreensão da realidade nos 

aspectos cognitivo, afetivo-emocional e dos conteúdos acadêmicos; 

• Despertar o potencial criativo, cooperativo e motivacional dos alunos da Instituição, 

durante o tempo em que permanecerem na Faculdade; 

• Apoiar o estabelecimento de relações de convívio salutar no ambiente acadêmico, 

oportunizando o desenvolvimento de soluções através de ações participativas no 

processo ensino-aprendizagem; 

• Atender e encaminhar a psicoterapias em outras instituições, alunos e ou seus 

familiares, bem como professores que necessitem destes serviços, através da 

indicação de clínicas ou Postos da rede estadual e municipal e outros serviços de 

saúde; 

• Subsidiar a gestão universitária da IES sobre a adoção de medidas administrativas e 

ou realização de eventos que contribuam para a solução de problemas pertinentes a 

relação ensino – aprendizagem e potencializem valores e competências discentes e 

docentes. 

 
Dentre as atividades do Atendimento Psicopedagógico destacam-se: 
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• Acolhimento do novo aluno e do novo professor (diferenciando da aula inaugural, 

com a contribuição de representantes do administrativo e das coordenações – 

manuais do aluno e do professor, aspectos legais relativos ao Reg. Interno, 

frequência, relação professor-aluno, avaliações, entre outros). 

• Apoio psicopedagógico a alunos e professores, objetivando a intervenção nas 

dificuldades referentes ao processo educativo, através do debate sobre a condução 

didático-metodológica, a relação professor-aluno ou a relação interpessoal entre 

colegas; 

• Encaminhamento de alunos a Psicólogos e clínicas quando diagnosticada a 

necessidade de acompanhamento psicoterapêutico prolongado (problemas de ordem 

afetiva, luto, isolamento social, desenraizamento geográfico, transição para o ensino 

superior, ansiedade, depressão, pânico, entre outros); 

• Orientação aos pais e ou docentes envolvidos no processo de ressignificação da 

aprendizagem; 

• Contribuição para o aumento do nível de informação sobre meios e recursos á 

disposição do estudante, quer ao nível da comunidade universitária, quer no aspecto 

da sociedade civil e em geral; 

• Implementação de palestras, análises fílmicas e debates para desenvolver no aluno 

posturas pró-ativas que favorecem o encontro consigo mesmo, bem como o 

estabelecimento de metas, propósitos de vida e definição de objetivos 

profissionais.(temas previstos: Princípios éticos, importância da família na busca da 

autorrealização, Saúde Mental e Trabalho, entre outros); 

 
O Núcleo de Atendimento Psicopedagógico da FACSUR se constitui como um espaço 

por excelência de contato e debate, com um Psicólogo, em segurança e num contexto 

de confidencialidade. O serviço é mantido gratuitamente pela Faculdade e, a partir do 

acolhimento e queixa inicial do aluno ou do professor, o psicólogo deverá orientar de 

acordo com a necessidade do usuário e ou encaminhar questões à Coordenação de 

Curso ou Direção Acadêmica para resolução de problemas dessa ordem. O atendimento 

poderá ser individualizado ou em grupo. A demanda poderá ser espontânea ou 

encaminhada pelos dirigentes e ou docentes da faculdade. 

 
Os atendimentos são realizados em pré-aula ou durante o expediente da Faculdade em 

local específico e divulgado semestralmente aos alunos. Cada sessão de apoio deve 



147 

 

 

durar no máximo uma hora, realizadas com regularidade ou não, de acordo com a 

especificidade de cada área de intervenção em que se enquadre. 

 
O serviço de apoio deve contribuir para a melhoria das relações dos alunos e 

professores com a academia, despertando-lhes para a importância da sua participação 

no processo ensino-aprendizagem, bem como do equilíbrio intrapsíquico e 

desenvolvimento de competências individuais para a excelência profissional. 

 
Há que se destacar que a partir dos relatórios do Núcleo de Atendimento 

Psicopedagógico enviados semestralmente à Direção Acadêmica da IES, faz-se 

possível a constituição de uma excelente ferramenta de gestão administrativo- 

acadêmica. 

 
Para os alunos dos cursos EAD, o Núcleo de Atendimento Psicopedagógico poderá 

fazer um pré-atendimento a partir de chat disponível no link do CAE e, a posteriori, se 

necessário, agendar o atendimento presencial do aluno na sede da IES. 

 
 

 
13.4. Núcleo de Relacionamento Estudantil e Nivelamento 

 
As experiências durante os primeiros dias na Faculdade são muito importantes para a 

permanência no ensino superior e para o sucesso acadêmico dos estudantes. O modo 

como os alunos se integram ao contexto do ensino superior faz com que eles possam 

aproveitar melhor (ou não) as oportunidades oferecidas pela instituição, tanto para sua 

formação profissional quanto para seu desenvolvimento psicossocial. 

 
Estudantes que se integram acadêmica e socialmente desde o início de seus cursos têm 

possivelmente mais chances de crescerem intelectual e pessoalmente do que aqueles 

que enfrentam mais dificuldades na transição ao Ensino Superior. 

 
Há que se destacar que a experiência universitária não se resume à formação 

profissional e para aqueles jovens que concluem o ensino médio e ingressam logo em 

seguida em um curso superior, a vida acadêmica tem um impacto que vai além da 

profissionalização, pois o ingresso em uma Faculdade é, ao menos potencialmente,  

uma experiência estressora para os jovens estudantes, principalmente por ser hoje o 
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ingresso no Ensino Superior uma tarefa de desenvolvimento típica da transição para a 

vida adulta, dentre outros anseios que dificultam a sua adaptação. 

 
Sabedora dessa problemática e ciente da sua responsabilidade, a Coordenação de 

Apoio ao Estudante – CAE estabeleceu um núcleo responsável única e exclusivamente 

para fornecer apoio ao ingressante na IES. Trata-se do Núcleo de Relacionamento e 

Integração Estudantil, responsável por promover a interlocução inicial entre a Faculdade 

e o estudante, principalmente no que diz respeito a sua adaptação à nova realidade 

educacional em que se insere. 

 
Além das informações prestadas nos primeiros dias da vida acadêmica, dentre as 

ferramentas constituídas para esse apoio, destaca-se a Semana de Ambientação 

Acadêmica que acontece durante os primeiros dias do período letivo. 

 
Os alunos ingressantes participarão de uma série de eventos a fim de integrá-los já de 

início à FACSUR, desde as “boas-vindas” nos portões da IES, o encaminhamento às 

salas de aula, até a explicitação dos aspectos que são inerentes ao ensino superior e 

que dificultam a adaptação dos alunos no ambiente acadêmico. 

 
Dentre as ações inerentes à Semana de Ambientação Acadêmica, destacam-se: 

 
• Indicações das salas de aula. 

• Visita aos órgãos da Faculdade, desde a biblioteca até as coordenações de curso. 

• Palestras magnas com professores e profissionais das áreas pública e privada que 

transmitem um pouco da experiência e da motivação de escolha profissional de cada 

um. 

• Leitura e indicação do Manual do aluno para os novos alunos da graduação. 

• Explanações acerca das normas acadêmicas. 

• Apresentação do vídeo institucional. 

• Apresentação dos gestores dos órgãos como a Coordenação de Pesquisa, 

Extensão, etc. 

• Explanações acerca do Programa de Nivelamento pelos Coordenadores. 

• Apresentação dos Projetos. 

• Apresentação do site da IES. 

• Exposição acerca do AVA. 

• Atividades de Complementação Profissional. 
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Para os alunos dos Polos de Apoio Presencial, o Núcleo de Relacionamento Estudantil e 

Nivelamento constituirá a mesma programação para os alunos dos cursos presenciais, 

porém por intermédio da coordenação de cada um dos polos que fará a recepção dos 

alunos e os mesmos encaminhamentos planejados semestralmente para a Sede da 

FACSUR. 

 
13.4.1. Programa de Nivelamento 

 
Há que se destacar também que em atendimento as Políticas de Atendimento ao 

Discente exigidas pelo Ministério de Educação (MEC) através do artigo 16 do Decreto nº 

5.773 de 09 de maio de 2006, o núcleo será responsável por ofertar na IES o 

nivelamento acadêmico. 

 
Trata-se de um processo que se constitui em buscar, a partir da análise de dados do 

vestibular e do andamento das primeiras aulas, suprir as possíveis deficiências acerca 

de conhecimentos necessários para a integração ao Ensino Superior que deveriam ter 

sido supridos no Ensino Básico. 

 
O Núcleo organizará as aulas de Nivelamento nas disciplinas em que os alunos 

apresentarem defasagem de aprendizagem. 

 
Vale destacar que todo o processo e as perspectivas acerca do nivelamento acadêmico 

deverão ser delineados em um Projeto/Regulamento proposto pelo Núcleo. 

 
O Programa de Nivelamento é um dos programas de apoio aos discentes mantidos pela 

IES que propicia ao aluno da Instituição o acesso ao conhecimento básico em 

disciplinas de uso fundamental aos seus estudos universitários. 

 
Há que se destacar que, apesar ser ofertado a todos os ingressantes, o aluno terá o 

direito de solicitar uma avaliação de proficiência dos conhecimentos básicos do 

nivelamento, antes do início do semestre e, a partir disso, ser dispensado de frequentar 

essas aulas. 

 
Os conteúdos do Nivelamento são estabelecidos a partir dos resultados globais de cada 

vestibular, bem como, quando necessário, a partir de prova de conhecimentos gerais. 
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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. Dessa forma, durante o primeiro 

semestre são oferecidos cursos nas seguintes áreas: 

 
• Matemática e Raciocínio Lógico; 

 
• Língua Portuguesa; 

 
• Informática 

 
A FACSUR procura lidar sempre com a realidade de deficiências advindas do Ensino 

Básico, haja vista a maior parte de seus alunos serem provenientes de escolas públicas, 

e institui para seus alunos, esse programa que pode ser definido como  um 

procedimento de apoio ao estudo e uma atividade pedagógica de fundamental 

importância para a sua formação. 

 
Espera-se que o nivelamento contribua para a superação das lacunas herdadas do 

ensino nos níveis anteriores e ajude os acadêmicos a realizar um curso superior com 

maior qualidade. 

 
Há que se destacar que o programa de nivelamento não pode ser utilizado para validar 

as Atividades de Complementação Profissional. 

 
São objetivos do Programa de Nivelamento: 

 
• Estimular os alunos a reconhecer a importância de se 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. 
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O nivelamento será ministrado por um professor e as turmas serão preferencialmente 

compostas de forma a permitir que o aluno, de acordo com sua disponibilidade de tempo 

e horário, possa frequentar mais de uma disciplina. Os cursos de nivelamento devem 

ministrados por professores da Instituição, ou por ela contratados para este fim, com 

objetivo de oferecer a todos os alunos condições de acompanhar os conteúdos das 

disciplinas regulares dos cursos. Para tal, as aulas de nivelamento já são estipuladas  

em Calendário Acadêmico e disponibilizadas aos sábados e/ou contra-turnos. 

 
Os professores do programa de nivelamento têm como funções: 

 
• condução e acompanhamento das aulas e respectivas atividades; 

 
• elaboração e aplicação de testes de aprendizado; 

 
• esclarecimento de dúvidas sobre o conteúdo dos cursos; 

 
• verificação de desempenho dos alunos e elaboração de relatórios de 

desenvolvimento das turmas. 

 
O programa será oferecido com caráter opcional. O aluno não tem qualquer 

compromisso em realizar os testes, nem frequentar as aulas do programa. 

 
A necessidade do nivelamento deve ser apontada pelos professores, alunos ou pelo 

coordenador de curso. 

 
No caso dos alunos dos polos de apoio presencial, as aulas de nivelamento serão 

ministradas por tutores presenciais, da mesma forma que também ocorrerá online, e a 

coordenação do polo fará um calendário especial visando o atendimento desses alunos 

nas aulas de nivelamento. 

 
Reforçando que além disso, em razão das perspectivas de interação da modalidade 

EAD, o conteúdos do nivelamento poderão ser ofertados a partir do AVA. 
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13.5. Núcleo de Estágio e Carreira 

 
Trata-se do órgão de apoio responsável por promover a articulação e negociação entre 

empresas, instituições, coordenações de curso e alunos na busca de vagas e condições 

para a realização de estágio não obrigatório. 

 
Além disso, divulga vagas, organiza e executa a inscrição de candidatos de estágio e 

vagas de trabalho, bem como informa e orienta sobre os requisitos e condições legais 

para a realização de estágios e realização do programa de voluntariado acadêmico. 

 
A FACSUR tem feito um excelente trabalho de convênios com as mais variadas 

empresas da sua região de inserção, dessa forma são muitas as vagas já 

disponibilizadas para estágios em empresas e prestadoras de serviço. A partir disso, o 

Núcleo de Estágio se responsabiliza pela divulgação das vagas a partir do site da IES  

ou dos murais espalhados pela Faculdade. 

 
De extrema importância é o trabalho conjunto entre o Núcleo de Retenção, Núcleo de 

Apoio Financeiro e o Núcleo de Estágio, afinal com a detecção de um problema, faz-se 

relevante a possibilidade de intervenção ao ponto de solucioná-la, sempre que possível, 

para que o aluno não abandone a Faculdade por questões financeiras. 

 
Vale ressalta que o Núcleo buscará constantemente firmar convênios com órgãos e 

empresas da região de inserção de cada um dos polos de apoio presencial da IES. 

 
Desse modo, além das vagas de estágio que serão divulgadas no site da IES e 

disponibilizadas tanto aos alunos da modalidade presencial quanto na EAD, o Núcleo 

buscará ofertar vagas específicas para os polos de apoio presencial, a partir da 

coordenação de cada um dos polos. 

 
13.6. Núcleo de Apoio Financeiro 

 
Trata-se do setor responsável pelo acompanhamento e distribuição dos programas de 

bolsas estudantis, programas de incentivo e descontos. 

 
Dentre os vários programas utilizados pela FACSUR podemos citar: 

 
a) Bolsa de Iniciação Científica 
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O Programa de Iniciação Científica tem por finalidade: 

 
• Incentivar a participação dos estudantes de cursos de graduação da FACSUR no 

Programa Institucional de Iniciação Científica, para que desenvolvam o pensamento e a 

prática científica sob a orientação de Professores Pesquisadores; 

• Estimular pesquisadores produtivos a envolverem estudantes dos cursos de 

graduação nas atividades de iniciação científica; 

• Qualificar recursos humanos para os programas de pós-graduação e aprimorar o 

processo de formação de profissionais para o setor produtivo; 

• Estimular o incremento da produção científica institucionalizada; 

• Despertar no acadêmico a vocação para a pesquisa. 

 
As bolsas de iniciação científica são concedidas aos alunos que satisfizerem os 

requisitos: 

 
• Estar regularmente matriculado em curso de graduação da FACSUR. 

• Ter sido aprovado integralmente no primeiro período do curso de graduação e 

não estar no último período, exceto nos casos de renovação de bolsa; 

• Apresentar bom desempenho acadêmico, não tendo reprovações nas disciplinas 

correlatas às áreas do projeto de pesquisa; 

• Anexar declaração informando não ter vínculo empregatício; 

• Anexar declaração informando não ter concluído qualquer outro curso de 

graduação; 

• Anexar declaração informando não ser bolsista de qualquer outro programa 

remunerado. 

 
Cada aluno selecionado deverá assumir os compromissos de: 

 
• Executar, individualmente, o plano de trabalho aprovado, dedicando 10 (dez) 

horas semanais (no caso de bolsa parcial) ou 20 (vinte) horas semanais (no caso de 

bolsa integral) ao desenvolvimento da pesquisa; 

• Apresentar, para apreciação da Coordenação de Iniciação Científica os 

resultados parciais e finais da pesquisa; 

• Fazer referência à sua condição de integrante do Programa Institucional de 

Iniciação Científica da FACSUR nas publicações e trabalhos apresentados; 
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• Apresentar relatório técnico-científico semestral e relatório final dos resultados 

obtidos, bem como o de Atividades de Complementação Profissional/Atividades de 

Complementação Profissional; 

• Entregar resumo e/ou artigo para ser publicado nos anais do Simpósio de 

Desenvolvimento Regional da FACSUR, contendo os principais resultados da pesquisa. 

 
b) Bolsa de Trabalho FACSUR 

 
• A Faculdade, dentre outros atendimentos ao aluno, possui um programa de bolsa 

de trabalho administrativo interno, vinculado à coordenação de Estágios e o 

departamento de Recursos Humanos da IES. 

• Todos os alunos regularmente matriculados em cursos de graduação ofertados 

pela FACSUR podem candidatar-se a uma bolsa de trabalho administrativo interno 

(estágio), observando os prazos e critérios publicados em Edital. 

• O aluno que fizer jus a bolsa, através de seleção, deverá assinar um contrato, 

conforme modelo padrão da Coordenação de Estágios nos mesmos moldes e 

prerrogativas instituídas para o estágio não curricular. 

• A carga-horária a cumprir pelo aluno estagiário-bolsista será de, no mínimo, 20h 

semanais, de acordo com o horário estipulado pela Instituição, com vistas a sua 

necessidade. 

• O aluno terá direito a uma bolsa de desconto do valor da mensalidade, 

descontados mês a mês, a partir do mês subsequente ao início da atividade como 

bolsista. 

• O contrato poderá ser renovado a cada semestre, tendo como referência à 

avaliação semestral da atuação do estagiário-bolsista. 

• O contrato poderá ser cancelado por ambas as partes, desde que comunicado 

com o mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência. 

 

 
b) Programa Universidade Para Todos – PROUNI 

 
A FACSUR oferta o Programa Universidade para Todos, PROUNI é um programa do 

Ministério da Educação, criado pelo Governo Federal em 2004, que destina à concessão 

de bolsas de estudo integrais e bolsas de estudo parciais (meia-bolsa) para os cursos  

de graduação, em instituições privadas de ensino superior, com ou sem fins lucrativos. É 

um benefício concedido ao estudante, na forma de desconto parcial ou integral sobre os 
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valores cobrados pelas instituições de ensino privadas. A FACSUR optará pelo 

Programa PROUNI e oferece bolsas de estudo integrais e Parciais. 

 
d) FIES 

 
A FACSUR fez a adesão ao Programa de Financiamento Estudantil – FIES, que é 

destinado a financiar a graduação no Ensino Superior de estudantes que não têm 

condições de arcar com os custos de sua formação e estejam regularmente 

matriculados em instituições não gratuitas, cadastradas no Programa e com avaliação 

positiva nos processos conduzidos pelo MEC. 

 
O programa foi criado em 1999 para substituir o Programa de Crédito Educativo 

PCE/CREDUC. A única forma de ingresso no Programa é mediante participação em 

Processo Seletivo de candidatos ao financiamento através do Site da Caixa Econômica 

Federal (www.caixa.gov.br), de modo a garantir a democratização do acesso ao FIES e, 

consequentemente, ao ensino superior. 

 
Os critérios de seleção, impessoais e objetivos, têm como premissa atender à  

população com efetividade, destinando e distribuindo os recursos de forma justa e 

igualitária, garantindo a prioridade no atendimento aos estudantes em situação 

econômica menos privilegiada. Os financiamentos do FIES são concedidos somente 

para estudantes regularmente matriculados em curso de graduação que tenha sido 

positivamente avaliado pelo Ministério da Educação MEC. Até 70% do valor do curso 

poderá ser financiado, podendo o estudante optar por um percentual menor ou reduzir o 

mesmo após a contratação. 

 
Os critérios de seleção, impessoais e objetivos, trouxeram transparência ao Programa, 

que tem como premissa atender à população com efetividade, destinando e distribuindo 

os recursos de forma justa e igualitária. 

 
 

 
13.7. Núcleo de Retenção 

 
Preencher as vagas dos cursos de graduação é condição fundamental para a 

sustentabilidade do Plano de Desenvolvimento Institucional, no entanto é preciso ir além 
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e buscar o melhor aluno possível, aquele mais preparado para aprender e para 

contribuir como discente, envolvendo-se com a sua formação até o final, sem evadir. 

 
Da mesma forma, é necessário que se estabeleçam meios de mapear a evasão e 

constituir ferramentas que possibilitem a formação integral dos alunos nos cursos. 

 
Sabedores dessas nuances do Ensino Superior, os responsáveis pela Coordenação de 

Apoio ao Estudante – CAE criaram o Núcleo de Retenção. Trata-se do órgão 

responsável por desenvolver estudos, análises e compor diagnósticos da evasão nos 

diferentes cursos, programas e atividades da FACSUR, com base na identificação de 

fatores internos e externos de maior impacto. 

 
Acompanha e monitora, de forma sistemática, o comportamento da evasão na 

Faculdade na Sede como em todos os polos, tanto em cursos presenciais quanto EaD, 

com base em instrumentos e indicadores estabelecidos para esse fim,  fornecendo 

dados aos vários Núcleos e Coordenações Acadêmicas para que se possa intervir 

positivamente no anseio dos alunos em terminar os seus cursos de graduação. 

 

 
13.8. Incentivo Institucional à Formação de Diretórios ou Centros Acadêmicos 

 
Conforme pode ser vislumbrado no regimento geral da IES, há o incentivo para a 

formação de centros ou diretórios para a representação estudantil no âmbito da IES, 

conforme segue: 

 
Art. 141º - Por sua vontade e necessidade, o corpo discente poderá constituir 

como órgão representativo os Diretórios Acadêmicos, regidos por Estatutos por 

eles elaborados, de acordo com a legislação vigente. 

 

Parágrafo Único - O Diretório Acadêmico somente pode exercer suas funções 

quando registrado, na forma da lei, e em regular funcionamento. 

Desse modo, a partir de ofício formalizado de solicitação de espaços na IES e suporte 

técnico, os estudantes poderão formar centros ou diretórios acadêmicos no âmbito da 

FACSUR que os incentivará para tal ação a partir de banners explicativos sobre a sua 

importância e/ou artigos no site institucional. 
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A FACSUR tem plena consciência de que a representação estudantil dentro da 

Instituição de Ensino Superior está voltada para a necessidade de jovens construírem 

sua participação na política estudantil, que contribuirá para sua identificação de 

necessidades junto aos processos de formação, auxiliando a qualificá-los através de 

uma participação ativa junto aos segmentos das diversas instâncias da instituição 

educativa, tendo como meta a formação alicerçada em valores sólidos, conforme se 

apregoa a própria missão da IES voltada ao desenvolvimento social e acadêmico. 

 
O estímulo à formação de representações estudantis é imprescindível na FACSUR, haja 

vista a construção política de seus estudantes recair sobre a própria qualidade dos 

serviços prestados na IES. Logo, os centros ou diretórios acadêmicos são, também, 

ferramentas de gestão para a IES, afinal a construção de uma IES se dá a partir do 

diálogo político de suas instâncias, seja em IES privadas ou públicas, afinal a finalidade 

de ambas está centrada no âmbito público. 

 
A FACSUR contará com a presença do Centro Acadêmico na sede, porém o 

representante geral deverá manter canal de comunicação com os estudantes dos polos. 

 
 
 

13.9. Programa de Acompanhamento ao Egresso 

 
O Programa de Acompanhamento do Egresso – PAE, anexado a este PPC, é um 

instrumento que possibilitará a avaliação continuada da FACSUR, por meio do 

desempenho profissional dos ex-alunos e do seu desenvolvimento na educação 

continuada. 

 
Trata-se de um importante passo no sentido de incorporar ao processo de ensino- 

aprendizagem elementos da realidade externa à instituição que apenas o diplomado 

está em condições de oferecer, já que é ele quem experimentará pessoalmente as 

consequências dos aspectos positivos e negativos vivenciados durante sua graduação. 

 
Sendo assim, estabeleceram-se os seguintes objetivos do Programa: 

 
• Avaliar o desempenho da instituição, por meio do acompanhamento do 

desenvolvimento profissional dos ex-alunos; 

• Manter registros atualizados de alunos egressos; 
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• Promover intercâmbio entre ex-alunos; 

• Promover a realização de atividades extracurriculares, de cunho técnico- 

profissional, como complemento à formação do ex-aluno, e que, pela própria 

natureza do mundo moderno, está em constante aperfeiçoamento; 

• Promover a realização de eventos direcionados a profissionais formados pela 

instituição; 

• Fornecer ferramentas de reavaliação dos currículos dos cursos e dos programas 

e políticas da IES; 

• Divulgar permanentemente a inserção dos alunos formados no mercado de 

trabalho e acompanhar sua vida profissional como forma de atualização do PPC; 

• Identificar junto às empresas seus critérios de seleção e contratação dando 

ênfase às capacitações dos profissionais da área buscados pela mesma; 

• Incentivar à leitura de acervos especializados, disponíveis na biblioteca, bem 

como a utilização de laboratórios, cujo acesso as dependências da instituição 

acontece por meio de documento expedido pela instituição. 

 
Além disso, a instituição pretende lidar com as dificuldades de seus egressos e colher 

informações de mercado visando formar profissionais cada vez mais qualificados para o 

exercício de suas atribuições. 

 
Sendo assim, o programa se constituirá como um órgão responsável pelos egressos na 

instituição, juntamente com o Colegiado de Curso, Núcleo Docente Estruturante e 

Comissão Própria de Avaliação, intensificando ações para acompanhar os egressos dos 

cursos e fornecendo um espaço de troca de saberes, de vida e de experiências. 

 
Dessa forma, o PAE se estabelecerá como um instrumento para a necessária interação 

instituição-empresa-sociedade. Fortalecendo que nos Polos da FACSUR serão 

desenvolvidas medidas para abranger a todos os acadêmicos da IES. 
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14. GESTÃO DO CURSO E OS PROCESSOS DE AVALIAÇÃO INTERNA E EXTERNA 

 

 
A Gestão do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar está sob a égide de 

um (a) coordenador (a) indicado (a) para o curso e sua gestão é estabelecida a partir de 

horários pré-estabelecidos para tal, bem como constituem-se ferramentas para auxiliar 

neste processo. 

 
Dentre as ferramentas disponíveis, a mais expressiva é a avaliação constituída em 360º 

pela CPA que avalia professores, infraestrutura, coordenação e todas as nuances 

relativas aos cursos de graduação na IES. A CPA – Comissão Própria de Avaliação que 

coordena, elabora e desenvolve junto à comunidade acadêmica e à administração a 

autoavaliação institucional, articulando os processos internos de acordo com o projeto 

aprovado, dentro dos princípios e diretrizes do Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior – SINAES (Lei 10861, de 14 de abril de 2004). 

 

 
Os objetivos são ouvir e envolver a comunidade acadêmica, egressos e sociedade no 

processo de construção da instituição; levantar demandas; obter dados para tomada de 

decisão e elaboração do planejamento estratégico; verificar se o PPI/PDI/PPC estão 

sendo aplicados, buscando sua atualização de acordo com a análise dos resultados 

obtidos na autoavaliação e contribuir para a gestão estratégica. 

 
O processo desenvolve-se ancorado em princípios básicos: conscientização da 

necessidade da avaliação por todos os segmentos envolvidos; reconhecimento da 

legitimidade e pertinência dos princípios norteadores e dos critérios adotados; 

envolvimento direto dos segmentos da comunidade acadêmica, da autoavaliação da 

Instituição como um todo e de cada um dos segmentos nela envolvidos; conhecimento 

dos resultados do processo e participação na discussão da aplicação do conhecimento 

gerado. 

 
A autoavaliação Institucional tem dois focos: quantitativo (aplicação de questionário via 

internet) e qualitativo (grupo focal). Uma vez por ano é disponibilizado via internet um 

questionário para alunos, professores, coordenadores, e funcionários do corpo técnico- 

administrativo. Os respondentes acessam o questionário, específico para cada tipo de 
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respondente, através de senhas individuais. Os questionários são compostos por 

questões referentes à autoavaliação do respondente, avaliação docente, avaliação dos 

cursos e das coordenações e avaliação da Instituição. 

 
A CPA desenvolve a avaliação com base nas dez dimensões recomendadas pelo 

SINAES, a saber: 

 
1 - A missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI); 

2 - Políticas para o ensino, a pesquisa e a extensão; 

3 - Responsabilidade social da instituição; 

4 - Comunicação com a sociedade; 

5 - Políticas de pessoal; 

6 - Organização e gestão da instituição; 

7 - Infraestrutura física; 

8 - Planejamento e avaliação; 

9 - Políticas de atendimento aos estudantes; 

10 - Sustentabilidade financeira. 

 
Com base nos resultados obtidos é realizada uma análise que visa à elaboração de um 

diagnóstico compartilhado. 

 
Os resultados referentes a cada um dos setores são discutidos no âmbito de cada área, 

para definição de ajustes, mudanças e melhorias. Com a introdução das atividades de 

EaD será criada uma subcomissão de avaliação específica para os novos processos.  

Os tutores serão incluídos no processo, de forma a possibilitar que sejam avaliados 

pelos alunos e avaliem o processo que conduzem na tutoria. 

 
Os polos serão incluídos na avaliação e terão resultados apurados individualmente para 

permitir a atuação focal de melhorias. Haverá a avaliação específica do AVA, dos 

materiais impressos, das aulas, das mídias alternativas e do atendimento no polo. Cada 

curso de EaD deverá promover atividades específicas de autoavaliação, que serão 

adicionadas ao relatório final da CPA. Os resultados das avaliações externas (visitas 

MEC, ENADE e CPC) também subsidiam o processo de autoavaliação nos cursos a 

distância. 
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Os projetos pedagógicos são avaliados também pelo Núcleo Docente Estruturante 

(NDE) do curso, pelo Colegiado e pelas avaliações institucionais utilizando os dados da 

CPA e demais resultados advindos da experiência empírica da gestão do curso. 

 
A Coordenação, por sua vez, estabelece então o seu plano de gestão anual a partir das 

ferramentas advindas das avaliações. 

 
A avaliação 360º é feita através de instrumentos de pesquisas (com questões objetivas 

e abertas), que são apurados por meio de cartão de resposta (eletronicamente) e 

relatórios gerenciais. Além das pesquisas realizadas, são feitas reuniões, análise 

documental e registro do processo através do site institucional, ouvindo todos os 

segmentos. 

 
14.1. Autoavaliação do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar 

 
A partir dos resultados das avaliações interna e externa, serão considerados o 

desenvolvimento das atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão em nível do Curso de 

Gestão Hospitalar. 

 
Há que se considerar que serão levados em consideração não apenas os resultados 

advindos da CPA e do INEP, mas as percepções do Colegiado do Curso, da 

Coordenação de Curso, Coordenação do CEaD e da Coordenação de Apoio ao 

Estudante – CAE. 

 
Todos esses elementos resultarão em um diagnóstico global e após a sua 

sistematização, serão trabalhados em diferentes etapas, a saber: 

 
• Reuniões de trabalho do Colegiado do Curso para elaboração do planejamento 

semestral; 

• Reuniões específicas para conhecimento detalhado das informações e dos dados 

apresentados pelo diagnóstico da situação real do curso: pontos fortes e pontos fracos 

(incluem-se aqui dados e informações coletados pelo próprio curso, pela CPA e pelo 

INEP); 
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• Reuniões conjuntas entre a coordenação de curso, coordenação do CEaD e a Diretoria 

Acadêmica para a análise conjunta das variáveis e indicadores contemplados no 

diagnóstico dos diferentes componentes curriculares do curso; 

• Reuniões colegiadas para a identificação de variáveis e indicadores específicos, que 

porventura não contemplados pelo Sistema de Avaliação Institucional interna e externa; 

• Desenvolvimento e avaliação contínua dos Planos de Ensino para a melhoria 

permanente do curso e sua capacidade de inovação e de reflexão crítica; e 

• Reuniões conjuntas, envolvendo o corpo docente, tutores e o corpo discente e a 

equipe de suporte técnico-administrativo, para proceder, por meio de uma atitude crítica 

e auto-reflexiva, à avaliação do processo de autoavaliação empregado pelo curso no 

período letivo correspondente. 

 
Numa perspectiva processual, essas atividades e reuniões de trabalho serão realizadas 

no transcorrer dos semestres letivos, cujo cronograma de atividades será estabelecido 

no início de cada semestre letivo e de maneira extraordinária conforme as resoluções de 

problemas emergenciais ou aplicação de novos indicadores e/ou procedimentos no 

âmbito do curso. 

 
Dessa forma, o projeto de autoavaliação a ser empregado no curso de Gestão 

Hospiralar caracterizar-se-á como um ciclo que tomará corpo e se justificará como um 

processo conjuntivo-formativo que visa implementar medidas concretas para  o 

constante aperfeiçoamento da organização didático-pedagógica, corpo docente e 

infraestrutura do curso. 

 
 
 
 
 
 
 
 

15. COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA – CEAD 

 
A Coordenação de Educação à Distância - CEAD da FACSUR tem como atribuições 

gerenciar as atividades no âmbito do ensino à distância e manter uma mediação com 

outros órgãos da IES, da mesma forma com alunos, professores, tutores, empresas e 

profissionais contratados para ações relativas ao ensino à distância. 
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O CEAD é responsável em elaborar, executar e acompanhar todas as atividades 

correspondentes à educação à distância na IES: 

 
- Coordenar a equipe multidisciplinar, formada pro docentes, pesquisadores, 

tutores, design instrucional e outros colaboradores; 

- Promover integração com a secretaria acadêmica da IES; 

- Acompanhar as atividades dos tutores presenciais e a distância atuantes em 

todos os polos da FACSUR 

-Gestão administrativa necessária à realização dos cursos, como seleção de 

profissionais e outros serviços técnicos; 

-Executar a atividade de Coordenação pedagógica, considerando o 

acompanhamento de plano de aula, material proposto para as disciplinas, ferramenta 

que contemplem a relação ensino-aprendizagem; 

- Promover a o planejamento para a elaboração de vídeo-aulas, atividades e 

conteúdos adicionais dos cursos a distância, em conjunto com os respectivos 

professores; 

- Elaborar e estimular o desenvolvimento de recursos pedagógicos e objetos 

virtuais de aprendizagem adequados aos distintos cursos a distância; 

- Implantar a construção continua de materiais de comunicação e materiais 

didático-pedagógicos compatíveis com a identidade visual institucional em diálogo com  

a setor de marketing da IES; 

- Estimular e Promover a capacitação de profissionais (professores-EAD, 

professores-conteudistas e professores-tutores); 

- Apoiar os profissionais para parametrização dos conteúdos a serem produzidos; 

- Acompanhar andamento dos serviços avaliando equipamento e tecnologia 

dispensada; 

15. 1. Atividades De Tutoria 

 
Serão ofertados dois tipos de tutoria: 

 
Tutoria Online, que visa mediar o processo pedagógico junto a estudantes 

geograficamente distantes. Também compete ao tutor online o domínio do conteúdo 

específico das disciplinas sob sua responsabilidade, a fim de auxiliar os estudantes no 

desenvolvimento de suas atividades individuais e em grupo, fomentando o hábito da 

pesquisa, esclarecendo dúvidas em relação a conteúdos específicos. 
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Atua como mediador na preparação dos alunos para o pensar, assim devem estimular 

as capacidades investigadoras dos discentes. Participa do processo de avaliação do 

material didático da FACSUR, a cada final de disciplina, objetivando contribuir com o 

aperfeiçoamento de todo o material. Acessam o Ambiente Virtual de Aprendizagem - 

AVA de forma remota, utilizando para tal as instalações da FACSUR, as quais possuem 

equipamentos disponíveis e acesso à Internet banda-larga. 

 
As disciplinas oferecidas pela FACSUR são estruturadas unidades semestrais que se 

constituem de um grupo de disciplinas que, por sua vez, cada uma delas dividem-se em 

04 módulos. 

 
Desta forma, o Tutor Online fará: Disponibilização do material da disciplina para os 

alunos: (Material de Estudo: Vídeo-aula, Caderno de conteúdo/aplicação, Lista de 

exercício); Orientação das dúvidas de conteúdo dos alunos; Abertura e mediação dos 

Fóruns de discussão; Corrigir as questões abertas das avaliações presenciais, de 

acordo com o gabarito elaborado pelo Docente e suas instruções. 

 
Agindo assim, irá dinamizar a interação entre os alunos, quanto otimizar a experiência 

de aprendizagem planejada para as disciplinas, devendo acessar o AVA diariamente, ou 

seja, não deve permanecer mais de 24 horas sem acessar a sala de aula e contatar os 

alunos – exceção feita aos feriados nacionais e aos finais de semana. 

 
Cabe à tutoria presencial atender aos estudantes nos polos, orientar sobre o uso das 

tecnologias disponíveis, procedimentos de secretaria acadêmica, secretaria financeira, 

acesso ao material bibliográfico, distribuição de material didático e supervisão e 

aplicação das provas presenciais obrigatórias, exigindo de cada aluno em todas as 

etapas a identificação com documento de valor legal e foto atualizada. Será responsável 

para garantir a presencialidade necessária em atividades práticas e de socialização que 

possibilitem ao aluno sentir-se ligado aos outros alunos e à administração facilitando 

suas atividades de aprendizagem. 

 
Cada disciplina prática cursada terá um encontro presencial a cada semana. 

 
Neste caso o Tutor Presencial, da disciplina, em função do número de turmas em 

cada Pólo, se dirige ao Pólo, conforme calendário da disciplina, o qual é elaborado a 

cada início de semestre. Assim, irá: 
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• Orientar, através da prática, o estudante para a metodologia da educação à 

distância, enfatizando a necessidade de se adquirir autonomia de aprendizagem; 

• Familiarizar o estudante com o hábito da pesquisa bibliográfica (sugerida ou não 

no material didático), no sentido do aprofundamento e atualização dos conteúdos das 

disciplinas; 

• Assistir o estudante, individualmente ou em grupo, visando orientá-lo para a 

construção de uma metodologia própria de estudo; 

• Participar da aplicação das avaliações presenciais seguindo escala feita pelo 

Coordenador de polo, em número proporcional à carga horária total de cada tutor; 

• Orientar os alunos nas aulas práticas em laboratórios didáticos; 

• Orientar os alunos quanto à formação de grupos e metodologia da Práticas 

Pedagógicas; 

• Emitir o relatório mensal de desenvolvimento de conteúdo da disciplina, a ser 

enviado para o coordenador da disciplina e a folha de frequência semanal dos alunos, a 

ser entregue ao coordenador do Polo e Manter-se em comunicação permanente com o 

Tutor Online da disciplina, bem como com o coordenador e a Coordenação do Polo, 

informando-os sobre o andamento da disciplina. 

 
 

 
15.2. Conhecimentos, Habilidades E Atitudes Necessárias Às Atividades De 

Tutoria 

 
A Faculdade Supremo Redentor tem plena consciência da importância do capital 

humano, afinal na atual conjuntura das concorrências nas organizações educacionais, 

competimos muito mais em função dos bens intangíveis do que em função dos 

tangíveis. O capital humano, tornou-se fundamental para as organizações que desejam 

manter-se competitivas e, o seu desempenho é um fator de sucesso. Entra-se em uma 

nova era, onde o conhecimento e a informação estão se tomando mais importantes que 

o capital financeiro. 

 
Nas instituições de ensino, que melhor caracterizam-se como empresas do 

conhecimento, na atual sociedade, as pessoas diretamente ligadas com o processo de 

ensino – seja este presencial ou a distância – são encaradas como o diferencial 

competitivo da mesma. 
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Portanto, é necessário que os tutores no processo de educação a distância possuam 

uma ampla quantidade de competências, uma vez que o desempenho dos tutores é 

fator fundamental no desempenho do curso. 

 
Nesse sentido, as competências que podem ser identificadas pela FACSUR como 

necessárias ou desejáveis para o tutor do curso Tecnólogo em Gestão Hospitalar serão 

foram em competências comportamentais e técnicas, sendo competências 

comportamentais, organização, planejamento, pró-atividade, auto-motivação, 

capacidade de síntese e análise, empatia, equilíbrio emocional, flexibilidade, 

assiduidade, comprometimento, liderança e criatividade. Já as competências técnicas a 

serem identificadas serão: conhecimento das rotinas de trabalho, conhecimento em 

informática básica/ ambiente virtual de ensino-aprendizagem, conhecimento pleno da 

disciplina ministrada, conhecimento sobre educação a distância/sobre o curso, 

relacionamentos interpessoais, comunicação (oral/escrita) e trabalho em equipe. 

 
Para tal, antes mesmo de iniciar o seu trabalho efetivo de ministrar as aulas, a FACSUR 

já seleciona e capacita os seus tutores considerando a busca por essas competências e 

habilidades, constituindo ferramentas como questionários para pesquisa, inclusive 

dentro do seu banco de valores já em atividade no Ensino Presencial. 

 
Outro fator de extrema importância é o manual do Tutor que não pode ser um 

instrumento engessado, mas sempre reavaliado conforme as situações vislumbrados 

durante o processo de ensino aprendizagem e o cotidiano dos cursos. A CPA, por sua 

vez, é um órgão de extrema importância nesse viés. 

 
Vale destacar também o Núcleo de Tecnologia e Inovação Pedagógica da FACSUR que 

já iniciou suas pesquisas sobre o perfil dos docentes e tutores da FACSUR buscando 

determinar as competências e habilidades a eles configuradas e as necessidades de 

capacitação. 

 
Por fim, salienta-se que, as competências listadas também não são estanques, mas sim 

um simples ponto de partida fundamental para um bom desempenho das atividades do 

Tutor, portanto, o desenvolvimento destas é de grande importância para o 

aprimoramento da função. Deve-se assim, elaborar e executar como o passo do tempo 

uma avaliação de desempenho por competências a fim de identificar os pontos fortes e 
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os pontos a melhorar de cada Tutor, fazendo com que haja um aprimoramento contínuo 

do mesmo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16. TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO – TIC’S NO PROCESSO ENSINO 

APRENDIZAGEM 

 
Sabedora da necessidade da inclusão digital em razão das necessidades da sociedade 

globalizada, o Curso Superior Gestão Hospitalar (EAD) oferecerá, além das aulas 

práticas no laboratório de informática nas disciplinas de Gestão de Marketing e Sistemas 

de Informação, os serviços de tecnologia da Informação a partir do uso excepcional do 

AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem. 

 
O ambiente será utilizado tanto para a constituição de atividades de extensão, 

necessárias para o cumprimento das Atividades de Complementação Profissional, como 

nas disciplinas do curso como ferramenta de ensino-aprendizagem. O AVA está 

disponível para acesso por todos os alunos da IES. 

 
Ademais, ainda são utilizados os recursos do Canal do Aluno, espaço onde professores 

e alunos podem trocar informações e materiais. 

 
Para atender a essas ações, a FACSUR disponibiliza recursos de informática aos seus 

discentes em laboratórios e na biblioteca. 
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As necessidades de recursos de hardware e software serão implementadas de acordo 

com as necessidades do curso. 

 
Todos os laboratórios atendem às aulas. Os alunos possuem acesso aos laboratórios 

também fora dos horários de aulas, com acompanhamento de monitores (estagiários 

alunos). 

 
Além dos diferentes softwares, disponibilizam-se também acesso à Internet através de 

wireless em todo o ambiente da IES. 

 
 
 
 
 

 
17. LABORATÓRIOS DIDÁTICOS ESPECIALIZADOS 

 
O Curso de Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar da FACSUR utilizará diversos 

materiais e softwares, os quais possibilitam o acesso através de qualquer navegador ou 

sistema operacional. Ou seja, em função da crescente utilização de aparelhos 

smartphones, prepara-se todo o material de modo responsivo para que o mesmo possa 

ser acessado tanto por computadores, como por tablets e Smartphones. 

 
A tecnologia da educação a distância da FACSUR foi desenvolvida para que diferentes 

pessoas tenham à uma educação de qualidade, primando pela eficiência no processo  

de aprendizagem e suporte acadêmico contínuo. Para o curso de Superior de 

Tecnologia em Gestão Hospitalar à distância, propõe-se a utilização do Portal AVA, 

onde todo o processo de ensino - aprendizagem é realizado com base no material 

didático (livros e vídeo-aulas) e com o suporte por meio da própria plataforma. 

 
O PDF do livro estará disponível para download e as vídeo-aulas serão assistidas no 

próprio computador do aluno (vídeo streaming). Para proporcionar a interação e 

aperfeiçoar o processo de ensino-aprendizagem, é no AVA da FACSUR que ocorrem 

processos de comunicação, orientação, avaliação, entre outros aspectos para o 

desenvolvimento do curso. A instituição dispõe ainda de estúdio próprio para produção 

de vídeo-aulas. 
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Com o objetivo de atender ao modelo pedagógico de Educação a Distância da 

FACSUR, será utilizada uma plataforma de acesso e funcionamento integral via web, a 

qual garante ao aluno flexibilidade de acesso considerando-se a esfera temporal 

(qualquer dia e hora) e a esfera espacial/geográfica (de qualquer local), além de 

flexibilidade na organização dos estudos. Trata-se de plataforma de código aberto que é 

desenvolvida pelo grupo de TI de acordo com as necessidades da IES. O Ambiente 

Virtual de aprendizagem - AVA originalmente contém ferramentas de ensino, 

colaboração, avaliação e gestão e foi preparado para integrar-se aos diversos sistemas 

de gestão da IES responsáveis pelos processos acadêmicos, inclusive pelo registro 

definitivo de notas. Reserva-se à plataforma de Educação a Distância a atribuição de 

operacionalizar os cursos e transferir os resultados (notas). 

 
A plataforma é mantida em sua estrutura original, porém com layouts da IES e 

hospedada em Data Center externo, para manter toda infraestrutura necessária: backup, 

suporte técnico 24x7, acessibilidade adequada e alta disponibilidade. À equipe de 

informática do setor de TI compete o monitoramento, soluções de eventuais problemas  

e integração dos processos e dados junto aos sistemas acadêmicos.A plataforma 

permite acesso identificado por meio de login e senha pessoal. 

 
Os níveis de acesso e operação dentro do ambiente são determinados pelo setor de TI  

e Coordenação.São definidos e organizados nas seguintes categorias: Textos e 

Ferramentas de Orientação, Conteúdos, Atividades Avaliativas e Interação. Objetivam o 

auxílio ao aluno na organização contínua dos estudos.Os textos de orientação são 

inseridos na área central do ambiente eorganizados em páginas web de formatos 

simples. Apresentam estruturas tais como: boas-vindas, orientações gerais, plano de 

ensino e planos de aulas. São ferramentas de orientação o Calendário e Últimas 

Notícias. O Calendário apresenta os eventos do curso, ou seja, informa o início e o fim 

de módulos e unidades, os prazos de entrega de atividades on-line, a realização de 

atividades presenciais. 

 
A ferramenta Últimas Notícias é uma categoria do Fórum de Discussões que é publicada 

por meio de um Tópico. O texto ali publicado fica disponível a todos na área principal do 

curso, além de ser enviado aos alunos via e-mail. 

 
Na área Programação, são apresentados os conteúdos no formato de objetos de 

aprendizagem. 
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Na área Arquivos são apresentados documentos diversos tais como artigos, cases, 

livros-textos, apresentações, links para conteúdos externos, vídeos, etc. A área Arquivo 

permite ainda que o aluno faça leitura on-line ou que baixe o arquivo em seu 

computador. 

 
São realizada Atividades individuais a distância e Atividades coletivas a distância e para 

atingir os objetivos propostos a FACSUR disponibiliza os seguintes instrumentos Mídias 

Web: 

 

• Caderno de Conteúdo e Aplicação; 

• Fóruns; 

• Exercícios de fixação; 

• Vídeos-aulas; 

• Biblioteca virtual; 

• Sala de aula virtual; 

• Mural; 

• E-mail interno; 

• Cronograma da disciplina. 

 
17.1. Material Didático Institucional 

 
O material didático para a modalidade de ensino a distância deve ser focado na 

aprendizagem. O estudante utilizará este material como instrumento de estudo, e sendo 

assim os conteúdos foram elaborados para ter uma organização que facilite sua 

aprendizagem. 

 
A organização das aulas é outro elemento importante para o desenvolvimento do curso, 

assim, as aulas estão divididas por unidades, de acordo com o Manual de produção de 

material didático da FACSUR, este manual descreve como deve ser todo o processo de 

planejamento e elaboração do livro didático da instituição. 

 
Durante as aulas, o aluno contará com recursos síncronos e assíncronos para se 

estabelecer o processo de ensino aprendizagem. Recursos como: livro didático/apostila 

contendo todo o conteúdo por disciplina, e vídeo aulas sobre as disciplinas serão 

disponibilizados na plataforma do curso e ambientes virtuais com ferramentas de 

comunicação. 
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No livro-apostila, além do conteúdo didático, terá atividades para serem desenvolvidas 

diariamente pelo aluno, dicas de livros, texto, pesquisas para aprofundamento dos 

estudos. O material foi organizado com uma linguagem “dialógica”, onde o autor 

estabelece uma “conversa pedagógica” com os alunos, procurando atender a 

heterogeneidade destes, que é um público bastante diversificado, não só econômica e 

social, mas culturalmente. Portanto, o livro-apostila didático é dividido por unidades, o 

aluno terá ainda um cronograma de desenvolvimentos das atividades na plataforma e 

leitura do livro didático, a partir deste cronograma ele planeja seus estudos nas 

disciplinas, já que esta é uma características da EaD: a autonomia do aluno. 

 
O aluno contará com os recursos disponíveis no Ambiente Virtual de Aprendizagem, o 

ambiente usado pela FACSUR é, conforme já apontamos, é o IESDE em uma versão 

customizada e adaptada as suas necessidades para melhor atende-los e posteriormente 

estará presente também na plataforma Moodle através de conteúdo próprio. O aluno por 

meio de um registro de usuário e senha tem acesso a todas as discussões por disciplina 

do conteúdo trabalhado na aula. 

 
Através destes ambientes os alunos têm acesso a: 

 
• Fóruns de discussão, tópicos; 

• Interação via chat para bate-papo; 

• Materiais, enquetes, visitar links, fazer atividades online, wiki, material 

complementar, etc. a partir das orientações dadas pelos professores eles 

poderão interagir e participar das atividades online, acompanhado pelos 

professores e tutores. 

 
Este ambiente virtual é um rico acervo de interações e diálogos entre as comunidades 

contempladas pela FACSUR com cursos na modalidade EaD. 

 
Nas vídeo-aulas o aluno possui tanto uma apresentação da disciplina quanto o professor 

abordando o conteúdo de cada unidade, estas são trabalhadas de forma reflexiva, 

propondo questões acerca do conteúdo estudado. 

 
As aulas são gravadas em estúdio da própria instituição em Croma Key com cenários 

virtuais de acordo com a temática da disciplina, e também com a utilização de 

animações em alpha e outros recursos midiáticos como trechos de filmes, ilustrações, 
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efeitos sonoros dentre outros. Ressalta-se que estas aulas são gravadas de forma 

multimidiática que é um recurso de interação visualmente com o aluno estreitando ainda 

mais a relação professor aluno. 

 
Para melhor orientação do aluno, este receberá um guia de orientação de curso, 

contemplando apresentação, histórico, objetivos, perfil do egresso, além de informações 

do funcionamento da modalidade na instituição e a estrutura do curso (encontros 

interativos, plataforma virtual, avaliações, estágio supervisionado, pesquisa científica, 

etc.), além de orientações práticas para o estudo individual e para ampliação cultural. 

Este guia apresenta ao aluno o quadro de distribuição das unidades temáticas de 

aprendizagem com carga horária de cada disciplina, com acesso a toda programação do 

curso, sendo assim, o aluno pode organizar melhor seus momentos de estudos. No 

Guia, tem ainda, o processo e metodologia da avaliação de aprendizagem, e dos 

instrumentos para avaliação utilizados, além dos critérios de avaliação. 

 
A FACSUR tem o Material didático com foco no aluno e sua aprendizagem. Para tanto, 

cada disciplina é composta de 04 módulos de aprendizagem e possuem um caderno de 

conteúdo/aplicação e vídeos gravados pelos professores e/ou adquiridos em compra ou 

disponíveis na web para auxiliar no processo de aprendizagem. 

 
Em cada uma das disciplinas os alunos terão acesso aos seguintes tipos de material, 

tanto via web, como em mídia digital: 

 

• Caderno de conteúdo/aplicação; 

• Vídeo ilustrativo do conteúdo teórico; 

• Apresentações em power point das aulas gravadas em vídeo 

• Textos complementares de diversos tipos; 

• Links para sites correlatos 

 
17.2. Mecanismos de Interação entre Docentes, Tutores e Estudantes 

 
O AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem é o locus de convergência de estratégias e 

meios de aprendizagem, sendo projetado com interface amigável, intuitiva e de fácil 

navegação para favorecer a aprendizagem. No AVA os materiais didáticos se articulam 

numa arquitetura pedagógica previamente planejada. O desenvolvimento das disciplinas 
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conta com Atividades para serem realizadas pelo aluno, em cada disciplina, utilizando a 

ferramenta Fórum no AVA e também a entrega de trabalho ou exercícios. 

 
Na metodologia de educação à distância a aprendizagem será garantida através de: 

 
• Material didático institucional: caderno de conteúdo, vídeo-aulas, exercícios e 

fóruns; 

• Acervo bibliográfico nas Bibliotecas dos Polos e também em meio virtual; 

• Encontros semanais e quinzenais, com orientações sobre a aprendizagem, 

estudo do material e acompanhamento; 

• Tutoria à distância, com profissionais especializados nos conteúdos em estudo; 

• Provas presenciais obrigatórias; 

• Participação em atividades online, por meio do AVA. 

Assim a interação entre os diversos membros envolvidos no processo ensino 

aprendizagem se dará através do Ambiente Virtual de Aprendizagem e nos Polos de 

Apoio Presencial. 

 
Para efetivar essa interlocução, serão utilizados os seguintes recursos: 

 
• Ambiente Virtual de Aprendizagem, com recursos de fórum, chat, caixa de 

mensagens, biblioteca virtual, agenda, repositório de tarefas, questionários, 

objetos de aprendizagem, planos de ensino, planos de aula, vídeo aulas, 

recursos de acompanhamento e controle de cada estudante, entre outros; 

• Encontros presenciais nos Polos de Apoio Presenciais. 

• Telefone; 

• E-mail; 

• Material Impresso. 

 
Através desses recursos, o aluno terá acesso ao conteúdo das disciplinas e aos tutores, 

que mediarão o processo de aprendizagem. As vídeos-aula têm como principal objetivo 

apresentar em formato de imagem e som o conteúdo disponível no Material Impresso, 

em formato de texto, e no Ambiente Virtual de Aprendizagem. 

 
Cada disciplina possuirá um docente. A função deste professor será planejar o conteúdo 

programático, produzir ou revisar ou ainda sugerir a contratação de alguém para 

produzir o material impresso, elaborar temas para os Fóruns de Discussão, propor 
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objetos de aprendizagem, gravar as vídeo-aulas que serão disponibilizadas no Ambiente 

Virtual de Aprendizagem e nos Polos de Apoio Presencial e ainda supervisionar os 

tutores online. 

 
Os tutores online serão responsáveis por toda a mediação do processo de ensino- 

aprendizagem que acontecerá no Ambiente Virtual de Aprendizagem. Entre suas 

responsabilidades, está à moderação dos Fóruns de Discussão, proporcionando a 

interação entre os próprios alunos e entre aluno e tutor. Nos Fóruns, os alunos poderão 

emitir suas opiniões, construir argumentos, dirimir dúvidas relacionadas ao conteúdo 

disponibilizado e revisar conceitos. 

 
Os tutores terão até 48 horas para responder eventuais dúvidas e postar suas 

considerações a respeito das discussões. Os temas dos Fóruns serão pré-definidos pelo 

professor responsável pela disciplina. 

 
Os tutores presenciais estarão à disposição dos alunos nas salas de aula dos Polos de 

Apoio Presenciais, nos dias e horários dos encontros pré-definidos no calendário 

acadêmico, que será entregue ao aluno em formato impresso e ficará disponível no 

portal da instituição. O principal objetivo dos tutores presenciais será promover a 

interação presencial entre os alunos e coordenar as atividades previstas para os 

encontros presenciais, previstas no planejamento de cada disciplina, sejam elas teóricas 

ou práticas. 
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18. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM 

 
A concepção que norteia o processo de avaliação a ser desenvolvido no Curso Superior 

de Tecnologia em Gestão Hospitalar na modalidade EAD da FACSUR é que a  

avaliação é um processo contínuo, reflexivo e sistemático, com vistas à tomada de 

decisões, no sentido de melhoria do desenvolvimento do aluno, professores e demais 

profissionais envolvidos com o processo de ensino-aprendizagem, onde professores e 

alunos possam analisar construir e reconstruir os caminhos para a construção do 

conhecimento, até porque está construção do conhecimento dar-se de forma 

progressiva, tendo o professor como mediador do processo de aprendizagem e o aluno 

como construtor do conhecimento ao longo das aulas. 

 
A avaliação da aprendizagem adota a modalidade formativa e somativa. A avaliação 

formativa no sentido de que é a que procura acompanhar o desempenho do aluno ao 

longo do seu processo de aprendizagem e a somativa é a realizada no final deste 

processo objetivando a regulação e auto-avaliação realizada pelo próprio estudante de 

forma que contribua para melhoria da aprendizagem. 

 
Já ao assumir um caráter formativo desejamos que o aluno assuma a capacidade de 

aprendizagem autônoma, ou seja, que este próprio aluno possa gerenciar seu processo 

de aprendizagem, tendo em vista que estes é um dos principais objetivos da EaD. 

Lembrando que a avaliação acontece durante todo o processo de aprendizagem do 

aluno. 

 
Em termos somativos, a maior parte da avaliação será obrigatória e realizada 

presencialmente, aplicada no polo de apoio presencial de cada aluno, tem caráter 

individual e será desenvolvida com base nas diretrizes estabelecidas pelo professor da 

disciplina que é responsável também pela sua elaboração. A avaliação contará ainda 

com o acompanhamento do tutor presencial. Essas avaliações presenciais podem 

conter questões subjetivas e objetivas e todas serão formuladas pelo professor de 

disciplina. 

 
O aluno será avaliado constantemente para verificação se o processo de ensino e 

aprendizagem está adequado. A avaliação discente nos cursos de Graduação EAD será 

composta por diferentes atividades que, juntas, montam o processo avaliativo que 
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compõe a média final do aluno. A composição da nota final de cada disciplina do módulo 

se dá conforme apresentado na tabela abaixo: 

 
 
 

 
ATIVIDADE PONTUAÇÃO 

Prova Presencial 6,0 

Atividades online 4,0 

 
 
 
 

Prova Presencial 

 

A prova presencial tem por finalidade medir os conhecimentos desenvolvidos pelos alunos 

em relação à disciplina cursada, permitindo ao aluno uma avaliação da aprendizagem dos 

fundamentos teórico-práticos, preparando o estudante para um melhor desempenho em 

sua futura atuação profissional no mercado de trabalho, além de despertar, no graduado, 

uma postura proativa em seu contexto social. A realização desta prova é feita conforme o 

calendário acadêmico. A avaliação é obrigatória, sem consulta e deve ser realizada no polo 

de apoio presencial com o acompanhamento do professor tutor responsável pela turma. 

Conforme o calendário acadêmico dos cursos, durante a semana de prova os alunos 

realizam as avaliações nos Polos de apoio presencial. 

 

Atividades online 

 

As atividades online consistem em exercícios que avaliam a aprendizagem dos 

conhecimentos vistos em cada disciplina, permitindo ao aluno aplicar os conceitos 

ensinados pelo professor em situações práticas. Para cada disciplina são previstas 

atividades variadas, sendo que cada uma utilizará as ferramentas disponíveis no Ambiente 

virtual de Aprendizagem com diferentes níveis de dificuldade e deverão ser realizadas 

conforme calendário acadêmico. 

 
 

 
Atividades Presenciais 

 
As atividades presenciais serão realizadas nos Polos de Apoio Presencial, que 

consistem em pesquisas de campo, seminários, realização de exercícios, estudos de 
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caso, dentre outros. Estas atividades serão acompanhadas e orientadas pelo 

orientador tutor para o adequado desenvolvimento das atividades. 

 
É importante ressaltar que o aluno que o aluno que não conseguir atingir a média nas 

atividades avaliativas citadas, o mesmo terá direito ainda a uma avaliação de 

recuperação e, caso o aluno não obtenha a nota mínima necessária para sua 

aprovação, 4,0 (quatro), na disciplina este será reprovado. Assim o aluno tem duas 

avaliações presenciais durante o semestre de cada disciplina e uma avaliação de 

recuperação. 

 
Esta recuperação acontecerá 20 dias após o termino da disciplina, abordará o conteúdo 

discutido em toda a disciplina. Assim, o aluno terá algumas atividades disponibilizadas 

no AVA de forma que possa revisar todo o conteúdo, essencialmente os que ele teve 

maior dificuldades. 

 
O calendário das atividades fixará o mês de entrega dos resultados das avaliações. Os 

alunos que faltarem às provas poderão, ao final do semestre, requerer a segunda 

chamada, devendo quitar a taxa correspondente. Na prova de segunda chamada será 

cobrado todo o conteúdo programático da disciplina, valendo os mesmos pontos que 

perderam. Não terá segunda chamada para atividades no AVA, apenas para provas. 

 
Os resultados serão postados no portal. Será exigido o mínimo de 7,0 (sete) pontos para 

aprovação em cada componente curricular. O aluno que não tiver alcançado o mínimo 

de 7,0 (sete) pontos exigidos para aprovação poderá submeter-se a uma avaliação 

suplementar, no formato de prova individual, que valerá 10 pontos e abrangerá todo o 

conteúdo curricular da disciplina. 

 
Para submeter-se à avaliação suplementar e à segunda chamada das provas o aluno 

deverá requerê-la(s) no Secretaria do Polo e pagar a taxa correspondente. A avaliação 

suplementar que será marcada e divulgada em calendário. 

 
Seguindo o Regimento Geral da Instituição, para aprovação o aluno deverá ter presença 

obrigatória nas aplicações das avaliações presenciais das disciplinas. E se não obtiver 

70% (setenta) por cento de aproveitamento deverá cursar novamente a disciplina, de 

forma integral, em regime de dependência. 
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Os procedimentos de avaliação da aprendizagem deverão ser objeto de normatização 

pelo Colegiado do Curso, na forma regimental e no proposto pelo Projeto de Avaliação 

Institucional da FACSUR, que também estabelece diretrizes para a avaliação do Curso e 

da Instituição. O aluno reprovado por não ter alcançado seja a frequência, sejam as 

notas mínimas exigidas, repetirá a disciplina, estando sujeito às mesmas exigências de 

frequência e de aproveitamento estabelecidas no Regimento da FACSUR. 

 
Será promovido ao semestre seguinte o aluno aprovado em todas as disciplinas do 

semestre curricular cursado, observando-se o cumprimento de pré-requisitos. O aluno 

promovido em regime de dependência deverá matricular-se nas disciplinas de que 

depende, salvo se não estiverem sendo oferecidas, condicionando-se a matrícula nas 

disciplinas do novo semestre curricular à compatibilidade de horários e aplicando-se a 

todas as disciplinas as mesmas exigências de frequência e aproveitamento 

estabelecidos no Regimento. 

 
Deve-se salientar que as frequência às aulas no caso da EAD é determinada pelo 

acesso e participação nas atividades do AVA e nos encontros presenciais do polo. 

 
18.1. O Acompanhamento Sistemático: O Tutor “Anjo” 

 

 
Além dos tutores presenciais e virtuais que são vinculados aos conhecimentos inerentes à 

cada disciplina do curso e aos seus respectivos conhecimentos, a FACSUR tem previsto 

para os cursos de graduação EaD a presença em cada um dos seus cursos de um “Tutor 

Anjo”. 

 
Trata-se de um papel ligado ao suporte de retenção e motivação dos cursos de graduação 

EaD, haja vista ser de domínio público o grande percentual de evasão que emana desses 

cursos na sua fase inicial. Assim, o Tutor Anjo que possui uma formação em Pedagogia 

com ênfase em Psicopedagogia ou Psicologia, assume um papel de extrema relevância e 

importância também no processo de ensino-aprendizagem de alunos, visto que o mesmo 

atua como um levantador de dados inerentes às dificuldades encontradas pelos alunos na 

adaptação na modalidade EaD e, obviamente, a IES e o curso poderão intervir de forma 

antecipada diminuindo os índices de evasão e melhorando o rendimento dos alunos e a 

qualidade do curso. 
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O Tutor anjo, diferente dos outros tutores, acompanha os processos de participação dos 

alunos, bem como suas interpelações no curso e poderá medir e intervir na realidade de 

cada disciplina e auxiliar tutores e professores na melhoria de suas aulas e interações, 

além, como já bem destacamos, estimulando, engajando, motivando e percebendo as 

dificuldades dos alunos no curso. 

 
 
 

19. NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS/IMPLANTADAS 

 
 

Serão ofertadas 2000 vagas anuais de Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar, 

distribuídas em polos que irão atender diferentes regiões. Destaque-se que devido à 

qualidade do curso, da rápida inserção no mercado de trabalho e dada à demanda 

reprimida na região de inserção da IES no que tange ao profissional egresso do Curso 
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de Gestão Hospitalar a gestão da IES prevê o preenchimento total das vagas ofertadas 

para os próximos 04 anos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. INTEGRAÇÃO DO CURSO COM OS SISTEMAS LOCAL E REGIONAL DE 

SAÚDE/SUS 

 
Por se tratar de um curso em fase de autorização, neste momento a formalização de 

integração tratar-se-á de um processo de intenções de busca por firmar convênios junto 

ao SUS para possibilitar a inserção dos alunos no que concerne a atividades práticas, 

afinal, em se tratando do Estado do Maranhão há regras diferenciadas de outros  

estados brasileiros para se firmar convênios. 

 
Outro fato que dificulta neste momento se firmar convênios é o fato do curso estar em 

fase de autorização e, logo, os órgãos públicos apontam que há possibilidade de o 

mesmo, hipoteticamente, ser reprovado junto ao MEC, o que configuraria a ilegalidade 

de se firmar um convênio com uma mantenedora que sequer atua na área da saúde. 
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Mesmo assim, a IES tem buscado insistentemente soluções para tal e até o momento  

da avaliação in loco, apresentará termos ou intenções de convênios. 

 
Igualmente, destaque-se, a partir da publicação da portaria de autorização do curso, a 

IES buscará efetivamente firmar convênios junto ao SUS para que seus alunos possam 

ter uma visão precisa acerca da gestão em ambientes de saúde e suas nuances, bem 

como auxiliar na melhoria dos processos de gestão deste órgão. 

 
Quanto ao Sistema Único de Saúde (SUS) o NDE do curso e a IES têm plena 

consciência de que o sistema vem passando ao longo do tempo por grandes 

transformações e conquistas, acompanhadas por algumas dificuldades na consolidação 

dos seus princípios. O funcionamento do sistema de referência e contra referência em 

saúde, proposto para contribuir com a garantia dos princípios de integralidade, equidade 

e universalidade, é um desafio que vem sendo enfrentado no país. Faz-se necessário 

um sistema de referência e contra referência que funcione de forma a promover a 

integração entre os serviços, para que em rede possam oferecer uma assistência de 

qualidade ao usuário. 

 
Dessa forma, há plena ciência da IES da necessidade e do desafio da gestão pública na 

(re) organização de fluxos/sistema de referência e contrarreferência entre os diferentes 

componentes da rede hospitalar, permitindo a participação do estudante nos hospitais 

conveniados, assim como nas Unidades de Saúde, de maneira suficiente. 

 
Da mesma maneira, a constituição da Clínica Escola da FACSUR será ao mesmo tempo 

uma possibilidade de melhorar a gestão da saúde, consequentemente melhorando o 

atendimento. 

 
20.1. Atividades Práticas de Ensino: A Clínica-Escola 

 
 

A Clínica Escola da FACSUR será constituída até o segundo semestre da primeira 

turma de ingressantes da IES e será um espaço de aprendizagem em nível prático 

localizado na própria IES ou em ambiente próximo. 

O espaço contará com estrutura que simula parte do atendimento médico hospitalar, o 

que possibilitará ao aluno do curso superior de tecnologia em Gestão Hospitalar uma 
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vivência prática do dia-a-dia em unidades de saúde, onde o mesmo irá inserir-se como 

facilitador dos processos de administração da unidade. 

MISSÃO DA CLÍNICA ESCOLA 

 
Contribuir para formação de profissionais da área da saúde, assistência social e Gestão, 

comprometidos com as necessidades e anseios da população, capaz de desenvolver o 

ensino, a pesquisa e a extensão, ao mesmo tempo em que auxilia na atuação ativa na 

melhoria das condições de vida da comunidade. 

 
 

OBJETIVOS DA CLÍNICA ESCOLA 

 
=> Proporcionar aos alunos dos cursos de Gestão Hospitalar o necessário encontro com 

a prática profissional desde o início do curso. 

=> Ofertar palestras e campanhas nas áreas de saúde, direito, assistência social e 

gestão para a comunidade interna e externa da IES. 

 
 

21. DIMENSÃO 2 – CORPO DOCENTE E TUTORIAL 

 
21.1. Atuação do Núcleo Docente Estruturante – NDE 

 
Inicialmente, o NDE – Núcleo Docente Estruturante do Curso de Superior de Tecnologia 

em Gestão Hospitalar na modalidade EAD da FACSUR foi constituído por um número 

reduzido de docentes, dada a implementação inicial do curso, no entanto, todos os 

professores com grande experiência e titulação. 

 
O NDE foi responsável pela criação deste PPC e foi composto pelo coordenador e por 

04 docentes que participaram ativamente da constituição do documento. 

 
As atribuições do NDE são, entre outras: 

 
• Atualizar periodicamente o Projeto Pedagógico do Curso definindo sua 

concepção e fundamentos, 

• Discutir e propor mecanismos de interdisciplinaridade; 
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•  Acompanhar e propor mecanismos e a forma de integralização das Atividades de 

Complementação Profissional; 

• Analisar e avaliar os Planos de Ensino dos componentes curriculares; 

• Constituir as avaliações a serem aplicadas pelos tutores presenciais do curso; 

• Acompanhar sempre que necessário o trabalho do tutor referente à disciplina a 

qual é responsável; 

• Propor meios de interação entre tutores e alunos; 

• Responder aos questionamentos de alunos e tutores diretamente no AVA; 

• Acompanhar as avaliações do corpo de tutores e corpo docente, por meio da 

Avaliação Institucional; 

• Planejar mecanismos de preparação para avaliações externas conduzidas no 

sistema SINAES. 

 
COMPONENTES DO NDE – NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

 
Obs* Atendendo a Resolução CONAES n. 01 de 17 de julho de 2010: 

 
- Mínimo de 5 docentes; 

 
- Mínimo de 20% de professores em tempo integral; 

 
- Mínimo de 60% de professores com formação stricto sensu. 

 
 
 
 
 

Professor Titulação Regime de 

Trabalho 

Cristiane Calvet (Coordenadora) ESPECIALIZAÇÃO Integral 

Everaldo Almeida MESTRADO Integral 

Neuziane Sousa dos Santos MESTRADO Integral 

Gil Camelo Neto MESTRE Integral 

José Deyvid Massole ESPECIALIZAÇÃO Integral 
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Nesse sentido, destaque-se que este PPC do Curso é fruto da gestão articulada da 

Coordenação de Curso com o Núcleo Docente Estruturante (NDE). Foi elaborado 

adotando-se como referência o PPI, o PDI, as Leis de Diretrizes e Bases da Educação 

Superior (Lei nº 9.394/96), e demais normas legais que regem a oferta da educação 

superior. 

 
Assim sendo, possui orientações estratégicas para o planejamento e a condução das 

atividades acadêmicas, sempre referenciadas pela missão da Instituição, por sua 

vocação e objetivos, pela legislação vigente, e pelo contexto social, político, econômico 

e cultural no qual está inserida. 

 
21.2. Atuação do (a) Coordenador (a) 

 
A Instituição reconhece a Coordenação do curso como uma liderança importante para 

a concepção, a execução e o aperfeiçoamento do projeto pedagógico dos cursos que 

oferece. 

 
Nesse sentido, há sempre um esforço de formar uma equipe de coordenadores 

respeitando os seguintes critérios: 

 
• Professores com formação acadêmica correspondente a mestre/doutor e/ou, 

minimamente, cursando um programa Stricto Sensu na área do curso; 

 
• Professores com experiência em EAD; 

 
• Professores com, pelo menos, 3 anos de experiência acadêmica e não - 

acadêmica; 

 
• Professores com dedicação integral ao curso e à Instituição (40 horas); 

 
• Professores capazes de liderar processos acadêmico-pedagógicos envolvendo 

professores e estudantes; 

 
• Professores integrados à comunidade local, capazes de facilitar a localização e a 

contratação de bons profissionais, estabelecimento de convênios, fixação de imagem 

institucional positiva da Instituição etc.; 
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• Professores interessados em conhecer o projeto dos estudantes, as demandas  

do mercado de trabalho e as necessidades da comunidade para, de alguma forma, 

fortalecer os programas educacionais que a Instituição oferece; 

 
• Professores aptos a selecionar, produzir ou a utilizar informações que subsidiem 

os processos decisórios que envolvem sua função; 

 
• Professores com boa capacidade de comunicação oral e escrita. 

 
Para o Curso de Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar, bem como de 

outros cursos de graduação da IES, são constituídas atuações e atribuições divididas 

em categorias passíveis de conduzir positivamente o curso e a modernização dos 

Projetos Pedagógicos: funções de natureza Política, Gerencial, Acadêmica e 

Institucional. 

 
a) Funções de Natureza Política: 

 
• O Coordenador do Curso exercerá o papel de grande divulgador do curso tanto 

no plano interno – junto a estudantes e a professores – quanto no plano externo – 

junto aos potenciais empregadores e a comunidade/sociedade. 

• Negociará, com os dirigentes, condições que multipliquem as possibilidades de 

execução de projetos capazes de ampliar a aprendizagem do corpo discente. 

• Motivará estudantes e professores para a busca de qualidade acadêmica. 

 
b) Funções de Natureza Gerencial: 

 
• Supervisionará a qualidade e a suficiência das instalações da IES para o curso; 

dos equipamentos dos laboratórios; do acervo da biblioteca e da adequação da 

política de uso dos espaços e equipamentos. 

• Conhecerá e irá contribuir para os controles da Secretaria: registro de faltas e de 

notas, matrículas, cumprimento de prazos etc. 

• Formulará fluxos de comunicação e de processos que contribuirão para a 

agilidade das ações e a eficácia dos resultados. 

 
c) Funções de Natureza Acadêmica: 
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• Contribuirá para a concepção, execução e o aperfeiçoamento do projeto 

pedagógico do curso na direção e sua explícita articulação com as atividades de 

ensino, pesquisa e extensão. 

• Integrará os professores e estimula a articulação das disciplinas da grade 

curricular – tanto no plano horizontal quanto vertical – e dos programas 

curriculares e extracurriculares que, de alguma forma, envolvam as atividades de 

ensino, pesquisa e extensão. 

• Irá liderar o programa de avaliação com a preocupação de identificar pontos 

frágeis e de formular alternativas de superação de tais debilidades. 

• Irá estimular os programas que reforcem os projetos acadêmico/profissional dos 

estudantes, o projeto pedagógico do curso e o PDI: Programa de iniciação 

científica, execução dos PIs – Projetos Interdisciplinares, programas de 

consultoria vinculados ao Núcleo de Práticas etc. 

 
d) Funções de Natureza Institucional: 

 
• Contribuirá para a imagem interna e externa do curso e da Instituição. 

 
• Encontrará meios de ampliar a empregabilidade dos egressos. 

 
• Firmará contratos, convênios e parcerias que ampliem os espaços de 

aprendizagem dos estudantes, os espaços profissionais dos egressos e a 

credibilidade da Instituição junto à sociedade. 

 
• Procurará ser ativo em todos os processos que envolvam a autorização, 

reconhecimento e avaliação periódica do curso que coordena. 

 
Dessa forma, há que se destacar que a FACSUR prima na sua organização 

administrativa e acadêmica por coordenadores com perfil de responsabilidade pela 

articulação, formulação, e execução de cada projeto pedagógico de Curso. 

 
O coordenador possui uma formação que lhe permite ter domínio do 

desenvolvimento do projeto pedagógico do seu curso. 
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21.3. Experiência Profissional, de Magistério Superior e de Gestão Acadêmica 

do (a) Coordenador (a) 

 
Para coordenar o curso de Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar foi 

firmado compromisso com a professora Cristiane Calvet. 

 
21.4. Regime de Trabalho do Coordenador do Curso 

 
A Coordenadora do Curso de Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar será 

contratada nos moldes da CLT, com regime integral de 40 horas semanais. 

 
21.5. Carga Horária de Coordenação de Curso 

 
A  Coordenadora  do  Curso  de  Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar 

possuirá 40 horas semanais totalmente dedicadas à Gestão do Curso. 

 
21.6. Titulação do Corpo Docente do Curso 

 
O corpo docente do Curso de Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar na 

modalidade EAD é constituído por docentes com formação específica e titulação 

compatível aos conteúdos ministrados, à natureza das atividades acadêmicas que 

desenvolverá, às características do contexto da região, e à concepção do curso. 

Os professores são estimulados à educação continuada, tanto pelo oferecimento da 

FACSUR de cursos de pós-graduação Lato Sensu, de cursos de extensão e pela 

facilitação e subsídio para a inscrição em programas de pós-graduação Stricto Sensu e, 

também, para participações em eventos e apresentações e publicações de trabalhos em 

geral. 

A Instituição também oferece apoio à pesquisa dos seus Docentes, através da 

Coordenação de Pesquisa que tem por objetivo promover o desenvolvimento de 

investigações científicas e destina-se aos professores de todos os cursos da FACSUR. 

Há que se destacar que o corpo docente participa ativamente dos eventos de extensão 

da FACSUR, tanto na sua concepção como na sua realização, envolvendo toda a 

comunidade acadêmica em programas sociais e culturais. 

São atribuições do corpo docente: 

 
▪ Constituir o material instrucional do curso; 
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• Organizar o ensino das disciplinas a ser orientada pelos tutores e assegurar a 

execução da totalidade do programa aprovado, de acordo com horário pré-estabelecido; 

▪ Elaborar, para cada período letivo, os planos de ensino de sua disciplina e 

submetê-los à Coordenação do curso e ao Colegiado de Curso; 

▪ Responder pela ordem no AVA, pelo uso do material didático institucional e pela 

melhoria do sistema; 

▪ Cumprir e fazer cumprir as disposições referentes à verificação do 

aproveitamento escolar dos alunos; 

▪ Fornecer à Coordenação dos Professores as notas correspondentes aos 

trabalhos, provas e exames, dentro dos prazos fixados pelo órgão competente; 

▪ Comparecer às reuniões dos colegiados aos quais pertence; 

▪ Propor à Coordenação do curso medidas para assegurar a eficácia do ensino, da 

pesquisa e da extensão; e 

▪ Realizar e orientar pesquisas, estudos e publicações, de acordo com o plano 

aprovado pela Entidade Mantenedora e submeter-se periodicamente à avaliação da 

Coordenação do curso e da Direção Acadêmica. 

 
Para ingresso na Faculdade e no Curso, os professores são selecionados pelo 

Coordenador, oriundos, em sua maioria, do próprio estado de inserção da IES. 

 
Os requisitos exigidos para a docência são: 

 
a) Titulação acadêmica. Privilegia-se os candidatos com melhor titulação, compatível 

com as disciplinas a serem ministradas. A titulação mínima aceitável é a de especialista. 

 
b) Experiência na Educação Básica. 

 
c) Experiência acadêmica: Privilegiam-se candidatos com maior e melhor experiência 

acadêmica. 

 
d) Experiência em curso EAD. 

 
O perfil e a titulação do corpo docente para os dois primeiros anos do curso estão 

representados na tabela, a seguir: 

 

TITULAÇÃO QUANTIDADE PERCENTUAL 

Doutorado 
0 12,5% 
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1º SEMESTRE 

Mestrado 
3 25% 

Especialização 
5 62.5% 

 
PROFESSORES COM 

FORMAÇÃO STRICTO 

SENSU 

37.5% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISCIPLINA DOCENTE TITULAÇÃO 

Comunicação Contemporânea Everaldo Almeida Mestrado 

Introdução à EAD Everaldo Almeida Mestrado 

Matemática Financeira José de Ribamar Serra Especialização 

Introdução à Administração José Deyvid Massole Especialização 

Filosofia Gil Camelo Neto Mestre 

Planejamento e Desenvolvimento 
Profissional 

Cristiane Calvet Especialização 

Práticas Interdisciplinares I Cristiane Calvet Especialização 

 
 
 
 

 

2º SEMESTRE 

 
DISCIPLINA DOCENTE TITULAÇÃO 

Saúde, Segurança do Trabalho e 

Meio Ambiente 

 

José de Ribamar Serra 
Especialização 

Gestão de Pessoas Hilderson Marques Costa Especialização 
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Estatística e Probabilidade José de Ribamar Serra Especialização 

Gestão de Sistemas de Informação José Deyvid Massole Especialização 

Ética nas Organizações Gil Camelo Mestre 

Economia Empresarial Eduardo Carvalho Especialização 

Pesquisa Social Neuziane Sousa dos Santos Mestrado 

Práticas Interdisciplinares II Neuziane Sousa dos Santos Mestrado 

 
 
 
 

 

21.7. Titulação do corpo docente do curso –percentual de doutores 
 
 

QUANTIDADE DE 

DOUTORES 

PERCENTUAL DE 

DOUTORES 

0 ---- 

 
 

 
21.8. Regime de Trabalho do Corpo Docente do Curso 

 
O regime de trabalho a ser adotado é o de tempo parcial ou integral. Os docentes 

contratados em regime de tempo parcial terão 25% de sua carga horária dedicados a 

atividades de acompanhamento do AVA, constituição do material didático, atendimento 

aos alunos do curso por meio do AVA, planejamento didático-pedagógico, 

desenvolvimento de atividades de extensão entre outras atividades. 

 
O Regime de Trabalho do Corpo Docente do Curso de Superior de Tecnologia em 

Gestão Hospitalar da IES está representado nas tabelas, a seguir: 

 

REGIME DE 

TRABALHO 

QUANTIDADE PERCENTUAL 

Parcial 0 0% 

Integral 8 100% 

Horista 0 0% 
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PROFESSORES EM REGIME 

PARCIAL OU INTEGRAL 

100% 

 
 
 

 

DOCENTE REGIME DE TRABALHO 

Everaldo Almeida INTEGRAL 

José de Ribamar Serra INTEGRAL 

José Deyvid Massole INTEGRAL 

Gil Camelo INTEGRAL 

Cristiane Calvet INTEGRAL 

Hilderson Marques Costa INTEGRAL 

Eduardo Carvalho INTEGRAL 

Neuziane Sousa dos Santos INTEGRAL 

 

21.9. Relação entre o número de docentes e o número de vagas 
 
 
 
 
 

NÚMERO DE 

DOCENTES COM 

REGIME DE 40 HORAS 

NO CURSO 

NÚMERO DE VAGAS 

PLEITEADAS 

NÚMERO DE VAGAS 

POR DOCENTE 

8 2.000 (Duas mil) 250 

 

21.10. Funcionamento do Colegiado de Curso 

 
O Colegiado do Curso será composto, inicialmente, pela Coordenadora do Curso e 

por 04 (quatro) docentes e tutores do curso. Após o início de funcionamento do curso 

será convocado dois discentes para fazer parte do grupo. 

 
Dada a característica da modalidade do curso EAD, a participação dos discentes 

no colegiado poderá ser feita via web. 

 
Ao Colegiado de Curso, na forma como ele será instituído, compete o seguinte: 
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a) Propor e executar atividades e promover a articulação em nível interno e em 

nível das relações entre os cursos da mesma área da instituição; 

 
b) Aprovar o plano de atividades de curso; 

 
c) Promover a articulação e a integração das atividades docentes; 

 
d) Propor providências de ordem didática, científica e administrativa aos órgãos 

da Administração Superior; 

 
e) Opinar sobre a realização de programas de ensino, pesquisa e extensão; 

 
f) Responsabilizar-se pela elaboração de projetos de pesquisa de extensão na 

área de competência, coordenar e supervisionar sua execução; 

 
g) Desenvolver e aperfeiçoar metodologias próprias para o ensino das disciplinas 

de sua competência; 

 
h) Distribuir aos membros do corpo docente encargos de ensino, pesquisa e 

extensão; 

 
i) Responsabilizar-se pelo oferecimento das disciplinas relacionadas com o setor 

específico do saber que define o âmbito de sua competência; 

 
j) Elaborar as ementas, os programas e os planos de ensino para as disciplinas 

de sua competência; 

 
k) Avaliar o desempenho individual de cada docente e tutor; 

 
l) Participar de programa ou projetos de pesquisa e extensão de natureza 

interdisciplinar; 

 
m) Promover e coordenar seminários, grupos de estudos e outros programas 

para o aperfeiçoamento docente e discente; 

 
n) Avaliar, ao final do semestre, os programas relativos ao curso; 

 
o) Constituir comissões especiais para assuntos específicos; 
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P) acompanhar a expansão do conhecimento nas áreas de sua competência 

através de intercâmbio com centros de pesquisadores que desenvolvam  

trabalhos inovadores e através do incentivo à participação dos docentes em 

eventos científicos e culturais nas respectivas áreas de especialização; 

 
Q) exercer as demais atribuições que se incluam, de maneira expressa ou 

implícita, no âmbito de sua competência; 

 
R) fazer indicação para admissão do pessoal docente. 

 
O Colegiado do Curso, presidido pelo Coordenador de Curso, irá se reunir 

ordinariamente, no mínimo, uma vez por semestre. As normas para funcionamento 

desses colegiados se constituem a partir do Regimento Geral da IES, mas serão 

estabelecidas em Regimento próprio do Colegiado do curso após a sua autorização. 

 
Inicialmente, o Colegiado do Curso será constituído pelos seguintes membros: 

 
 

Professor Titulação 

Cristiane Calvet ESPECIALIZAÇÃO 

Everaldo Almeida MESTRADO 

Neuziane Sousa dos Santos MESTRADO 

Gil Camelo MESTRADO 

José Deyvid Massole ESPECIALIZAÇÃO 

 
 
 
 

21.11. Produção Científica. Cultural, Artística ou Tecnológica 

 
Inicialmente, vale destacar que a estrutura curricular do Curso de Superior de 

Tecnologia em Gestão Hospitalar permitirá que a cada semestre as áreas e disciplinas 

realizem um projeto cuja pesquisa permitirá mobilizar o conjunto de saberes e 

experiências vividos a cada período. 

 
Cada disciplina será aproveitada na medida em que o seu conjunto de teorias, 

conceitos e instrumentais de análises forneçam ferramentas para o desenvolvimento de 

uma pesquisa comum em determinadas ênfases. Dessa forma, somos sabedores que a 
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pesquisa, e a decorrente produção científica e tecnológica terão um grande aumento no 

decorrer dos semestres do curso. 

 
Torna-se igualmente importante ressaltar que a pesquisa tem um papel singular na 

formação dos docentes e discentes. 

 
A Faculdade possui uma Coordenação Específica de Pesquisa e Iniciação Científica, 

regulamentada e publicará semestralmente edital convocando para apresentação de 

projetos. 

 
 

 
21.12. Titulação e Formação do Corpo de Tutores do Curso 

 
O tutor é o responsável tanto pelo ambiente virtual (tutor a distância), quanto pelos 

encontros pedagógicos no polo de apoio (tutor presencial), assim este ator do processo 

de ensino-aprendizagem acompanha o aluno no desenvolvimento das atividades 

propostas pelo professor da disciplina. O professor de disciplina é o responsável pelo 

planejamento e acompanhamento das atividades no ambiente virtual e nos encontros 

presenciais, seus contatos principais são os tutores. Assim, o professor de disciplina e 

os tutores trabalham com o material didático produzido pela instituição, a partir de então 

com uma linguagem e abordagem colaborativa atuam no processo de aprendizagem do 

aluno. 

 
Os tutores são profissionais qualificados e capacitados para atuar na modalidade EaD, 

podendo melhor acompanhar o estudante, o professor de disciplina será da área de 

conhecimento na qual irá atuar e ainda será capacitado para melhor atender o aluno e 

acompanhar os tutores no desenvolvimento das atividades. Estes profissionais durante 

toda a sua atuação contam com o apoio da coordenação de cursos e suporte de apoio 

ao ambiente virtual, assim serão realizados encontros e reuniões de colegiado entre 

coordenadores, tutores, professores equipe para verificação do acompanhamento das 

atividades, estes encontros são importantes para avaliar qualitativamente o trabalho 

desenvolvido, bem como se necessário, redimensionar as atividades. 

 
 
 

 

TUTOR (A) TITULAÇÃO 
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Everaldo Almeida MESTRADO 

José de Ribamar Serra ESPECIALIZAÇÃO 

José Deyvid Massole ESPECIALIZAÇÃO 

Gil Camelo MESTRE 

Cristiane Calvet ESPECIALIZAÇÃO 

Hilderson Marques Costa ESPECIALIZAÇÃO 

Eduardo Carvalho ESPECIALIZAÇÃO 

Neuziane Sousa dos Santos MESTRADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PERCENTUAL  DE 

TUTORES COM 

TITULAÇÃO LATO 

SENSU 

PERCENTUAL  DE 

TUTORES COM 

TITULAÇÃO STRICTO 

SENSU 

62.5% 37.5% 

 
 
 
 

21.13. Experiência do Corpo de Tutores em Educação a Distância 

 
A FACSUR privilegiou a contratação de tutores que já possuem experiência em cursos 

EAD. No entanto, de forma a garantir a qualidade do curso e almejar os referenciais 

qualitativos mínimos estabelecidos pelo MEC, a IES proporcionou tanto a tutores quanto 

aos professores um curso de 90 horas/aula de qualificação em EaD. 

 
O curso foi constituído pela própria Faculdade Supremo Redentor, com o auxílio da 

Consultoria Educacional FACSUR. 

 
21.14. Relação Docentes e Tutores – Presenciais e a Distância – por Estudante 
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NÚMERO DE 

ESTUDANTES/VAGAS 

TOTAL DE DOCENTES 

E TUTORES 

NÚMERO DE VAGAS 

PARA   CADA 

DOCENTE/TUTOR 

2.000 (Duas mil) vagas 8 250 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

22. DIMENSÃO 3 - INFRAESTRUTURA 

 
22.1. Gabinetes de Trabalho para Professores Tempo Integral 

 
O curso conta com gabinetes de trabalho para os professores TI – Tempo Integral 

poderem ter condições de desenvolver trabalhos com silêncio e comodidade. 

 
Tais gabinetes estão localizados próximos à sala de professores, tudo com boas 

condições com relação ao mobiliário, acústica, iluminação, ventilação e limpeza. 

 
Os gabinetes contam com os seguintes recursos: 
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• Computadores com acesso à internet 

• Impressora ligada à rede 

• Mobiliário adequado. 

 
 
 

22.2. Espaço de Trabalho para Coordenação do Curso e Serviços Acadêmicos 

 
Na IES, há o cuidado para que o coordenador de curso possa atender aos professores, 

tutores e alunos de maneira satisfatória, bem como constituir os trabalhos rotineiros de 

ordem acadêmica. 

 
Por isso, o curso possui uma sala exclusiva para a coordenação de curso, com todo o 

material de escritório, ar condicionado, computador, impressora e acesso a internet. 

 
Além disso, sabedora do volume de trabalho burocrático que incide sobre uma 

coordenação de curso, a IES fornece uma secretária acadêmica para atender ao curso. 

 
22.3. Sala dos Professores 

 
Vários estudos já constataram que a produtividade e a qualidade do trabalho realizado 

estão diretamente relacionadas com as boas condições do ambiente em que se 

desenvolvem as atividades. 

 
Para que o trabalhador se sinta bem em seu ambiente de trabalho é preciso que ele 

usufrua de uma situação descrita como Conforto Ambiental. Este conforto ambiental é 

relativo, pois cada pessoa reage de forma diferente a estímulos externos. No entanto é 

possível criar um ambiente de trabalho que satisfaça as condições de conforto da 

grande maioria das pessoas que nele trabalham. 

 
Nesse contexto, a FACSUR tem plena consciência da necessidade de se estabelecer 

um padrão de conforto para o trabalho docente que se inicia antes de entrar na sala de 

aula. 

 
Assim, na FACSUR há um grande esmero pela sala dos professores, que está assim 

constituída: 

 
• Mesa de Reuniões para a interação entre os docentes; 
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• Água filtrada de qualidade excelente; 

 
• Abastecimento contínuo de café; 

 
• Acesso a internet; 

 
• Ar condicionado; 

 
• Cadeiras confortáveis; 

 
• Computadores para uso dos docentes; 

 
• Secretárias docentes para auxiliar nas mais diversas atividades. 

 
 
 

22.4. Salas de Aula 

 
Uma boa qualidade de ensino não só depende da capacitação dos professores, mas 

também das condições físicas das salas de aulas, ambientes em que os mesmos 

interagem com os alunos. Já que existe relação direta da qualidade e da produtividade 

com o ambiente de trabalho, pode-se afirmar que as salas de aulas precisam prover os 

alunos e professores de condições saudáveis, garantindo a espontaneidade de uma das 

atividades mais importantes para a sociedade. 

 
Ciente dessa necessidade para alcançar os seus objetivos institucionais, a FACSUR 

constitui todas as instalações, tanto na sede quanto nos polos de apoio presencial, de 

forma que possuam espaço físico adequado e estejam em boas condições com relação 

ao mobiliário, acústica, iluminação, ventilação e limpeza. 

 
Abaixo estão descritas algumas especificações como: 

 
 ACÚSTICA 

Todas as salas de aula são dotadas de boa audição interna. 

 
 ILUMINAÇÃO 

Todas as salas de aula possuem iluminação artificial. 

 
 CLIMATIZAÇÃO 
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Todas as salas de aulas são climatizadas. 

 
 MOBILIÁRIO 

Todas as salas de aula possuem: Carteiras para alunos e mesas e cadeiras para 

Professores, Data – Show, Computadores e acesso a internet. 

 
 LIMPEZA 

 
 
 

As salas de aulas e as áreas livres dispõem de cestas para coleta de lixo e são  

mantidas limpas. 

 
 

 
22.5. Acesso dos Alunos a Equipamentos de Informática 

 
O acesso dos alunos a equipamentos de informática será feito a partir de laboratório 

específico destinado às aulas práticas e pesquisa/estudo pelos alunos, tudo conforme 

cronograma estabelecido e às necessidades dos professores e tutores. 

 
O horário de funcionamento dos laboratórios de informática, tanto na sede quanto nos 

polos será integral, os três turnos. 

 
O Laboratório de Informática se constitui para uso em aulas práticas e para que os 

estudantes aprimorem seus conhecimentos técnicos e executem trabalhos acadêmicos. 

 
Nos polos de apoio presencial, os equipamentos de informática são disponibilizados 

para aqueles alunos que não possuem equipamento de informática próprio e, portanto, 

podem acessar e estudar no AVA nos horários em que os laboratórios são 

disponibilizados. 

 
A permanência dos estudantes é acompanhada por monitores ou técnicos, em tempo 

integral, com a finalidade de orientá-los, de acordo com as necessidades instrucionais. 

 
O acesso aos equipamentos dos Laboratórios de Informática será realizado por ordem 

de chegada, enquanto houver disponibilidade desses. Cada estudante, assim, pode 

ocupar um equipamento por 02 (duas) horas consecutivas na SEDE e 04 horas 
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consecutivas nos POLOS, inclusive para acessos aos serviços oferecidos pela Internet, 

podendo renová-las, caso não haja procura por outros estudantes. 

 
 

 
22.6. Biblioteca 

 
22.6.1. Do Funcionamento 

 
A Biblioteca da FACSUR, tanto na sede quanto nos polos de apoio presencial é de fácil 

acesso, inclusive para deficientes, dispõe de mesas para estudo, tanto em grupos 

quanto estudo individual, salas para estudo, sala de vídeo; ainda, possui um guarda- 

volumes com espaços para controle do acesso dos discentes às pesquisas. 

 
22.6.2. Acervo 

 
O acervo da Biblioteca da IES na SEDE é composto de livros, periódicos, multimídia, 

revistas e jornais. 

 
Nos polos, a Biblioteca fornece os mesmos livros disponibilizados nos polos, porém em 

quantidade menor do que na SEDE. 

 
Há também a biblioteca virtual que possui mais de 6.000 (seis mil) títulos 

disponibilizados para os alunos da IES. 

 
No que tange a Periódicos Especializados, o curso disponibiliza nas bibliotecas e no site 

institucional uma lista de revistas indexadas para que os alunos possam pesquisar e se 

utilizar do material. 

 
22.6.3. Política de Aquisição da IES 

 
A seleção e a aquisição do acervo bibliográfico são feitas com base na bibliografia 

arrolada nos planos de ensino dos projetos pedagógicos de cada um dos cursos da 

Instituição, bem como pelas bibliografias recomendadas pelas Comissões de 

Especialistas do MEC. 

 
Serão consideradas, ainda, neste processo de seleção e aquisição, as bibliografias 

encaminhadas semestralmente pelos docentes responsáveis pelas Coordenações dos 
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cursos de graduação, sendo estas listas fruto de reuniões periódicas com professores, 

tutores e alunos. 

 
De forma geral, para assegurar a qualidade e atualização do acervo bibliográfico e 

não-bibliográfico, os critérios de seleção e aquisição adotados serão: 

 
➢ Adequação do material aos objetivos do curso e das disciplinas; 

➢ Autoridade do autor e editor; 

➢ Atualização e qualidade do material com idioma acessível aos clientes; 

➢ Conhecimento do acervo; 

➢ Uso de instrumentos auxiliares (catálogos de distribuidores de material 

informacional). 

 

 
22.6.4. Consulta 

 
O sistema de consulta ao acervo está disponível em terminais das bibliotecas na SEDE 

e nos POLOS, onde o usuário realiza a consulta e está totalmente automatizada e 

gerenciada por softwares educacional. 

 
22.6.5. Empréstimo 

 
O sistema de empréstimo domiciliar é exclusivo aos alunos devidamente matriculados, 

professores e tutores e cada usuário recebe um ticket de confirmação de empréstimo, 

que é impresso no ato. 

 
Para os alunos dos polos de apoio presencial, no caso de necessitar de livros que não 

se encontram na biblioteca do polo, o mesmo poderá solicitar à biblioteca da SEDE que, 

a partir do Núcleo de Logística e Infraestrutura, enviará o exemplar aos alunos. 

 
 

 
22.7. Laboratórios Didáticos Especializados: Qualidade 

 
Todos os laboratórios disponibilizados para o corpo docente, tutores e alunos do curso 

de Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar, tanto na sede quanto nos polos de 

apoio presencial, possuem espaço e equipamentos adquiridos nas melhores lojas do 

ramo. 
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Há que destacar que os equipamentos são adquiridos gradativamente conforme as 

necessidades do curso, ou seja, primeiramente são disponibilizados os equipamentos 

necessários aos 2 primeiros anos do curso. 

 
22.8. Laboratórios Didáticos Especializados: Serviços 

 
Para os laboratórios didáticos são disponibilizados os seguintes serviços: 

 
=> Coordenação Geral dos Laboratórios Didáticos: Responsável pela gestão geral de 

todos os laboratórios da IES e dos Polos; 

 
=> Técnico de Laboratório: Cada um dos Laboratórios possui um técnico responsável 

que, geralmente, é um tutor ou professor do curso, devido às especificidades dos 

equipamentos e seu uso; 

 
=> Normas de Utilização dos Laboratórios Didáticos: Todos os laboratórios possuem em 

local visível as normas de segurança e utilização, visando fornecer cuidados aos 

usuários dos mesmos. 

 
22.9. Sistema de Controle de Produção e de Distribuição do Material Didático 

 
Futuramente, a produção dos materiais didáticos para o Curso de Superior de 

Tecnologia em Gestão Hospitalar FACSUR será realizado pela CEAD (Coordenação de 

Educação a Distância) por meio de seu Núcleo de Logística. 

 
Todo processo de produção e distribuição dos materiais didáticos tem como guia 

norteador os pressupostos pedagógicos expressos no PDI, no Plano de Gestão para 

EAD, nas CNCSTs/INEP, no Projeto Pedagógico do Curso, nos Planos de Ensino e nas 

definições realizadas pelo Colegiado de Curso e Núcleo Docente Estruturante. 

 
O modelo a ser desenvolvido pela FACSUR possui a combinação de linguagens, formas 

de interação, tempo de estudo e suportes necessários, agregando diversas 

possibilidades de os alunos atingirem de maneira mais abrangente com diferentes 

características de aprendizagem, assegurando o desenvolvimento das competências, 

com foco no perfil do aluno. 

 
A CEAD possui a finalidade de produzir materiais didáticos que assegurem o 

desenvolvimento de práticas pedagógicas compatíveis com as características de 
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autoaprendizagem, do ensino mediatizado e da aprendizagem colaborativa, utilizando o 

uso de estratégias de linguagem e de mediação que promovam um conteúdo dialógico, 

objetivo, contextualizado, interativo, investigativo e com conectivismo entre a rede de 

diálogos estabelecidos por meio do AVA. 

 
Para isto, os professores conteudistas são selecionados pela Coordenação do Curso e 

CEAD, a partir de análise curricular e entrevista, que exige domínio do conteúdo, 

formação em nível de pós-graduação e experiência na elaboração de materiais 

didáticos, além de experiência de docência e, preferencialmente, na Educação Básica. 

 
Os professores conteudistas passam por um programa de formação para autoria de 

materiais didáticos voltados para a modalidade a distância, que o orienta sobre as 

diretrizes institucionais e define a forma e os padrões de produção dos conteúdos, o 

cronograma de produção, os itens e as etapas de entrega. 

 
Com base na construção a ser realizada, os conteudistas assinam o Contrato de 

Produção, recebem o Guia para Elaboração de Materiais Didáticos – que possui o 

template de orientação para elaboração do material – e passam a trabalhar em conjunto 

com Designers Gráficos, Web Designers, Revisores, Programadores, Equipe 

Audiovisual e o Núcleo de Logística. 

 
Esse Núcleo de Logística é o responsável tanto pela organização da distribuição, quanto 

pela infraestrutura necessária para os grupos de trabalho, incluindo tutores e 

professores, haja vista, por vezes, os polos necessitarem de assistência para a 

implantação plena via web. 

 
Em suma, são atribuições deste núcleo: 

 
• Coordenar os serviços de controle por meio do sistema acadêmico, com a 

distribuição de material e de avaliações presenciais; 

• Publicar e divulgar apropriadamente as informações referentes ao processo de 

seleção dos alunos e avaliação; 

• Garantir o sigilo e a segurança nas avaliações, zelando pela confiabilidade e 

credibilidade dos resultados; 

• Enviar aos polos, quando necessário ( em casos que o aluno não consegue 

imprimir o livro-apostila ) o material didático instrucional. 
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23. CONDIÇÕES DE ACESSO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 
Atenta ao que dispõe a legislação pertinente, a FACSUR implementa tanto na Sede 

quanto nos polos de apoio presencial, o seu Plano de Promoção de Acessibilidade e 

Atendimento Prioritário que tem como objetivo promover a acessibilidade e inclusão de 

acadêmicos e usuários com deficiência, assegurando-lhes o direito de compartilharem 

os espaços comuns de gestão e de aprendizagem, tudo por meio da acessibilidade ao 

ambiente físico, aos recursos didáticos e pedagógicos e às comunicações e 

informações, bem como oferecer o atendimento prioritário e tratamento especial para 

usuários e acadêmicos em situações que os impossibilitem de frequentar as aulas. 

 
Entende-se por usuários e acadêmicos com deficiência aqueles que apresentam 

problemas de deficiência física/motora, sensorial visual e auditiva; Atendimento 

Prioritário aquele dispensado às gestantes, aos idosos e pessoas com crianças no colo; 

Tratamento Especial aquele dispensado aos acadêmicos que por motivo de saúde ficam 

impossibilitados de frequentar às aulas. 

 
23.1. Infraestrutura e Serviços Oferecidos 

 
A instituição no que se refere à infraestrutura e serviços oferecidos, considerando os 

dispositivos legais existentes, proporciona aos seus acadêmicos a utilização com 

segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos 

acadêmicos e das edificações, a saber: 

 
A) Para Usuários com Deficiência Física/ Motora 

 
I. Eliminação de barreiras arquitetônicas para circulação do acadêmico permitindo o 

acesso aos espaços de uso coletivo, como: salas de aulas, laboratórios, sanitários, 

biblioteca, copiadora, cantina, serviços administrativos, coordenações e áreas de 

convivência. 
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II. Acesso aos andares através de rampas ou elevadores. 
 

 

 

III. Delimitação de vagas em estacionamento na porta da faculdade. 

 
IV. Construção de rampas com corrimão, facilitando a circulação de cadeira de rodas; 

 
V. Adaptação de portas e banheiros com espaço suficiente para permitir o acesso de 

cadeira de rodas, sinal de emergência, sanitário especial e barras de apoio. 

 
VI. Colocação de lavabos, bebedouros e telefones públicos em altura acessível aos 

usuários de cadeira de rodas. 

 
B) Para os Usuários com Deficiência Visual 

 
I. Mapeamento dos espaços de circulação - da entrada e calçada da faculdade até o  

seu interior. 

 
II. Identificação dos espaços acadêmicos em braille 

 
III. Colocação de anel tátil nos corrimãos 

 
IV. Placa de início e final de corrimãos. 

 
V. Compromisso formal da instituição de proporcionar, caso seja solicitada, desde o 

acesso até a conclusão do curso, sala de apoio contendo: 

 
➢ Computador com teclado Braille, impressora Braille acoplada a 

computador, sistema de síntese de voz; 

➢ Gravador e fotocopiadora que amplie textos; 

➢ Plano de aquisição gradual de acervo bibliográfico em fitas de áudio; 

➢ Software de ampliação de tela do computador; 

➢ Equipamento para ampliação de textos para atendimento a aluno com 

visão subnormal; 

➢ Lupas, réguas de leitura; 

➢ Scanner acoplado a computador; 

➢ Plano de aquisição gradual de acervo bibliográfico dos conteúdos básicos 

em Braille. 
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C) Para os Usuários com Deficiência Auditiva 
 

 

 

I. Compromisso formal da instituição de proporcionar, caso seja solicitada, desde o 

acesso até a conclusão do curso, apoio aos acadêmicos portadores de deficiência 

auditiva. 

 
II. Haverá serviços de tradutor e intérprete da LIBRAS, quando necessário e outras 

iniciativas, como: 

 
➢ Colocação de LIBRAS como componente curricular obrigatório; 

➢ Oferta de cursos de LIBRAS para docentes terem conhecimento acerca da 

singularidade linguística da pessoa surda, manifesta em sua produção escrita, e 

de como deve considerá-la em situações de avaliação; 

➢ Flexibilidade na correção das provas escritas, valorizando-se o conteúdo 

semântico; 

➢ Aprendizado da língua portuguesa, principalmente na modalidade escrita; 

➢ Presença de profissional intérprete de LIBRAS em todas as reuniões de que 

participem surdos; 

➢ Incentivo para que os bibliotecários conheçam LIBRAS; 

➢ Garantia da divulgação de informações aos docentes para que se esclareça 

especificidades linguísticas dos surdos. 

 
23.2. Os Meios de Comunicação e Informação 

 
Sabe-se que os recursos tecnológicos, multimeios, multimídias, jornal, celular, 

blogs, produções audiovisuais, leituras youtube, vídeos, rádio, quadrinhos, livros etc., 

estão sendo utilizados com maior frequência nos espaços acadêmicos, exigindo da 

equipe pedagógica capacitações que possibilitarão sua mediação na aprendizagem de 

forma mais segura e eficaz. 

 
Para que todos tenham acesso às novas tecnologias de informação e 

comunicação será garantida à equipe pedagógica capacitações frequentes e além disso, 

outras ações, tais como: 

 
a) Disponibilização de recursos visuais multimídias através da tecnologia da informação 

e comunicação. 
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b) Atualização do site institucional para atender condições de ampliação da tela e texto, 

melhorando a acessibilidade do site. 

 
c) Disponibilização de telefone com transmissão de textos. 

 
d) Implantação de sinalização nas rotas de fuga e saídas de emergência com 

informações visuais e sonoras para pessoas com deficiência ou com mobilidade 

reduzida. 

 
e) Providências para manutenção e sinalização das vias de circulação interna da 

instituição. 

 
f) Implantação de sinalização, incluindo mapas táteis, para deficientes visuais. 

 
Faz-se necessário oportunizar momentos de ajuda técnica especializada à equipe 

pedagógica quanto às orientações para o uso de multimeios e mídias adaptadas na 

didática docente para o acadêmico com surdez que acessibilizarão o conteúdo 

curricular, em nome da educação de qualidade para todos. 

 
A faculdade se compromete a organizar sala com recursos multifuncionais que se 

constitui como espaço de promoção da acessibilidade curricular aos discentes dos 

cursos da instituição, onde se realizarão atividades da parte diversificada, como o uso e 

ensino de códigos, linguagens, tecnologias e outros aspectos complementares à 

escolarização, visando eliminar barreiras pedagógicas, físicas e de comunicação. 

 
Nessas salas, os discentes poderão ser atendidos individualmente ou em pequenos 

grupos, sendo que o número de acadêmicos por docente no atendimento educacional 

especializado deve ser definido, levando-se em conta, fundamentalmente, o tipo de 

necessidade educacional que os acadêmicos apresentam. 

 
 

 
23.3. Atendimento Prioritário 

 
Fica garantido atendimento prioritário, conforme dispositivos legais, às gestantes e 

idosos. Essa prática inclui: 

 
a) Divulgação, em lugar visível, do direito ao atendimento prioritário. 
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b) Disponibilidade de assentos de uso preferencial sinalizados. 

 
c) Preferência no atendimento. 

 
23.4. Tratamento Especial 

 
Existem casos excepcionais em que o acadêmico incapacitado de frequentar os 

trabalhos escolares, nos termos da Lei, para resguardar o seu direito à Educação, terá 

assegurado um regime de exercícios domiciliares. Esse tratamento especial consiste na 

atribuição, ao acadêmico, de exercícios domiciliares, com indicação e acompanhamento 

docente, para compensar sua ausência às aulas. Igualmente, a critério da Coordenação 

do Curso o acadêmico poderá prestar, em outra época, os exames que ocorrerem no 

período de afastamento. 

 
Podem se beneficiar deste regime de tratamento especial: 

 
a) acadêmicos portadores de afecções congênitas ou adquiridas, doenças 

infectocontagiosas, traumatismos ou outras condições mórbidas que impeçam, 

temporariamente, a frequência às aulas, desde que se verifique a conservação das 

condições intelectuais e emocionais necessárias para o prosseguimento da atividade 

escolar em novos moldes e que a duração não ultrapasse o máximo ainda admissível, 

em cada caso, para a continuidade do processo pedagógico, incluindo, entre outros, os 

quadros de síndromes hemorrágicas, asma, cartide, pericardites, afecções 

osteoarticulares submetidas a correções ortopédicas, nefropatias agudas ou subagudas, 

afecções reumáticas etc. (Decreto-Lei n. 1.044, de 21 de outubro de 1969, convalidado 

pelo Parecer CNE/CEB n. 6, de 7 de abril de 1988; 

 
b) alunas grávidas, a partir do 8º (oitavo) mês de gestação e durante 3 (três) meses. O 

início e o fim do período permitido para o afastamento será determinado por atestado 

médico apresentado a instituição. Em casos excepcionais mediante comprovação 

também por atestado médico, poderá ser aumentado o período de afastamento, antes e 

depois do parto. Será sempre assegurado, a essas acadêmicas, o direito de prestar os 

exames finais (Lei n. 6.202, de 17 de abril de 1975). 
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24. ANEXOS 

 
1.1. REGULAMENTO DAS ATIVIDADES DE COMPLEMENTAÇÃO 

PROFISSIONAL 

 
I - Disposições Preliminares 

 
Art. 1º Estas normas disciplinam o planejamento, a oferta, o funcionamento e o registro 

acadêmico das Atividades de Complementação Profissional que compõem o currículo 

dos cursos de graduação da FACSUR, em sua sede e demais unidades acadêmicas do, 

sendo o seu integral cumprimento indispensável para a total aprovação nos módulos 

que constituem o currículo do curso, bem como a obtenção do grau correspondente. 

 
II – Das Atividades de Complementação Profissional 

 
Art. 2º Entende-se por Atividades de Complementação Profissional aquelas de caráter 

extracurricular que possibilitam ao aluno adquirir conhecimentos importantes para sua 

formação pessoal e profissional, e cujo planejamento, oferta, organização e avaliação 

devem levar em conta os objetivos definidos pelo Projeto Pedagógico de cada curso. 

 
Art. 3º As Atividades de Complementação Profissional, doravante denominadas 

simplesmente como “ACs”, compõem o currículo mínimo do cursos de graduação da 

FACSUR. 

 
Art. 4º São consideradas para efeito de Atividades de Complementação Profissional: 

 
I– Atividades de pesquisa: 

 
a) iniciação científica sob tutoria de docentes; 

 
b) pesquisa realizada sob orientação de docentes; 

 
c) publicação de resenhas ou resumos de artigos que resultem em pesquisa; 

 
d) assistência a defesa de monografias ou projetos finais de curso. 

 
II– Atividades de extensão: 
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a) atividades de disseminação de conhecimentos (seminários, conferências, ciclo de 

palestras, oficinas, visitas técnicas, entre outras); 

 
b) atividades de prestação de serviços (assistências, assessorias, estágio não 

obrigatório e consultorias); 

 
III- Atividades de ensino: 

 
a) disciplinas não previstas na organização curricular do curso, desde que alinhadas ao 

perfil de formação do egresso; 

 
b) monitoria em disciplinas constantes da organização curricular; 

 
Parágrafo Único Os critérios para validação das Atividades de Complementação 

Profissional encontram-se no Anexo I deste documento. 

 
Art. 5º O cumprimento da carga horária de Atividades de Complementação Profissional 

dar-se-á conforme o quadro abaixo: 

 

TIPO DE ATIVIDADE Carga horária 

Mínima por 

período 

Carga horária 

máxima por 

período 

PESQUISA 0  

Iniciação científica 0 25 

Pesquisa 0 25 

Publicações 0 25 

Assistência a monografias, dissertações e 

teses 

0 25 

ENSINO   

Disciplinas não previstas 0 25 

Monitoria 5 25 

Estágio Extracurricular 10 25 

EXTENSÃO   

Seminários, conferências, palestras, 

oficinas e visitas técnicas 

2 10 

Assistência, assessoria ou consultoria 2 10 
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técnica   

Eventos 2 10 

 
 

 

Art. 6º O aluno deve protocolar na Coordenação de Curso de sua unidade o 

comprovante de cumprimento de cada atividade, com a especificação da entidade 

emissora do certificado, o nome do curso e sua carga horária. 

 
Parágrafo Único A Coordenação de Curso deve, até a data limite para o encerramento 

do semestre letivo, emitir parecer sobre a atividade, com respectivo registro no histórico 

escolar do aluno, no caso de deferimento do pedido. 

 
CRITÉRIOS PARA VALIDAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMPLEMENTAÇÃO 

PROFISSIONAL 

 
CRITÉRIO GERAL: O registro acadêmico das Atividades de Complementação 

Profissional, bem como a validação do módulo ao qual se referem as horas, estão 

condicionados à apresentação, pelo aluno, de documento comprobatório (original e 

cópia) da atividade realizada ao Coordenador do Curso, e estará sujeito a aprovação. 

 
ATIVIDADES DE ENSINO: 

 
1. Disciplinas não Previstas: 

a) Cursadas na FACSUR: 

i. O aluno deverá se inscrever na disciplina não prevista na matriz curricular 

de origem durante o período normal de matricula e/ou inscrição em 

disciplinas isoladas. 

ii. A confirmação da inscrição dar-se-á respeitando-se o número de vagas 

ofertado e estará sujeita a aprovação das Coordenações dos Cursos, 

respeitando o Projeto Pedagógico de cada curso. 

iii. O aluno inscrito na disciplina como Atividades de Complementação 

Profissional será submetido aos mesmos critérios de frequência e 

avaliação que os alunos regulares. 

iv. O documento comprobatório para o registro da Atividades de 

Complementação Profissional é o Histórico Escolar atualizado do aluno 

contendo a aprovação na referida disciplina. 
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v. A carga horária atribuída a uma disciplina não prevista como Atividades de 

Complementação Profissional obedece ao anexo II. 

b) Cursadas fora da FACSUR: 

i. Considera-se como Atividades de Complementação Profissional do tipo 

disciplina não prevista, e que tenha sido cursada em outra Instituição  

de Ensino, aquela que não seja objeto de processo de pedido de 

isenção em qualquer tempo, desde que alinhada com o Projeto 

Pedagógico do Curso, e sujeita à aprovação da Coordenação de  

Curso. 

ii. Os documentos comprobatórios para o registro da Atividades de 

Complementação Profissional são o Histórico Escolar e o Plano de 

Ensino Oficial da Disciplina (originais e cópias) da Instituição de Ensino 

de origem. 

iii. O registro da Atividades de Complementação Profissional está sujeito à 

aprovação da Coordenação de Curso, que realizará a comparação 

entre o Projeto Pedagógico do curso de graduação em que o aluno 

encontra-se matriculado e o Conteúdo Programático da disciplina 

cursada. 

iv. A carga horária atribuída a uma disciplina não prevista como Atividades de 

Complementação Profissional obedece ao anexo II. 

 
ATIVIDADES DE PESQUISA 

 
1. Iniciação Científica sob Tutoria de Docentes 

a. Será realizado processo seletivo interno para Iniciação Científica de acordo com 

as necessidades específicas do Núcleo de Pesquisa e Iniciação Científica da 

FACSUR. 

b. A divulgação das vagas, o processo seletivo e seus respectivos critérios são 

I. responsabilidade exclusiva do referido núcleo, cabendo às Coordenações 

dos Cursos prestar suporte sempre que solicitada. 

II. Compete ao professor orientador encaminhar semestralmente à 

Coordenação do Curso um relatório sobre o aluno orientado constando de 

frequência, descrição das atividades realizadas e avaliação de 

desempenho. Este documento funcionará como comprovação para o 

registro da Monitoria como Atividades de Complementação Profissional. 
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III. O registro da carga horária atribuída à Iniciação Científica como Atividades 

de Complementação Profissional obedece ao anexo 2. 

2. Pesquisa Realizada sob Orientação de Docentes 

a. Considera-se como pesquisa orientada por docente aquela em que o orientador 

seja professor atuante no Curso e cujo conteúdo esteja de acordo com o Projeto 

Pedagógico do referido curso. 

b. Não serão aceitas pesquisas realizadas antes do ingresso do aluno no curso de 

graduação da FACSUR. 

c. O aluno pode participar de projetos de pesquisa fora do âmbito da Instituição, 

desde que devidamente autorizado pelo Coordenador de Curso e validada a sua 

participação junto ao Núcleo de Pesquisa da FACSUR. 

d. Cabe ao professor orientador encaminhar semestralmente à Coordenação de 

curso, para efeito de registro: 

I. Identificação completa do professor e do aluno orientado. 

II. Identificação completa da Instituição de Ensino mantenedora da pesquisa 

(se houver). 

III. Cópia da pesquisa. 

e. O registro da carga horária atribuída à Pesquisa como Atividades de 

Complementação Profissional obedece ao anexo 2. 

3. Publicação de Resenhas ou Resumos de Artigos que Resultem em Pesquisa 

a. São consideradas para efeito de Atividades de Complementação Profissional as 

publicações: 

I. Registradas pelo ISSN no caso de periódicos. 

II. Registradas no ISBN no caso de livros. 

III. Constantes dos anais de Congressos Científicos na área do Curso ou 

afins. 

b. Somente serão aceitos como Atividades de Complementação Profissional os 

trabalhos publicados no período em que o aluno encontrar-se regularmente 

matriculado na FACSUR e que possuam pertinência com o Projeto Pedagógico 

da graduação em curso. 

c. As publicações devem ser apresentadas à Coordenação de Curso (original e 

cópia) para fins de comprovação. 

d. O registro da carga horária atribuída à Publicação como Atividades de 

Complementação Profissional obedece ao anexo 2. 
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4. Assistência a Defesa de Monografias ou Projetos de Finais de Curso 

a. São considerados Assistentes, para efeito de Atividades de Complementação 

Profissional, os alunos que atuarem diretamente no apoio a projetos de 

Monografias, Dissertações de Mestrado ou Teses de Doutorado dentro ou fora da 

FACSUR, desde que a assistência tenha ocorrido durante o período em que o 

aluno esteja regularmente matriculado e cujo tema seja pertinente ao Projeto 

Pedagógico de seu curso. 

b. Cabe ao aluno apresentar à Coordenação de Curso um relatório emanado do 

autor principal e/ou da Instituição de Ensino onde ocorreu a assistência contendo: 

I. Identificação completa do aluno, do autor principal e da Instituição de 

Ensino. 

II. Data da defesa, título e categoria do trabalho (Monografia, Dissertação ou 

Tese). 

III. Relato sobre a participação do aluno no trabalho. 

IV. Cópia do trabalho. 

c. O registro da carga horária atribuída à Assistência como Atividades de 

Complementação Profissional obedece ao anexo 2. 

 
ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

 
5. Disseminação de Conhecimentos 

As atividades de disseminação de conhecimentos validadas como Atividades de 

Complementação Profissional, seus requisitos e carga horária atribuída 

obedecem ao quadro abaixo: 

 

Tipo de Atividade Requisitos 

Defesa de Monografia ou 

Projeto de Final de Curso 

 Participação de defesa de Monografia 
ou Projeto de Final de Curso do curso 
de graduação em que se encontra 
regularmente matriculado na FACSUR, 
exceto quando mencionado como 
autor. 

 Apresentação de documento assinado 
pela banca examinadora ou professor 
orientador do trabalho atestando a 
presença do aluno no evento. 

Cursos de Atualização  Cursos realizados dentro ou fora da 
FACSUR cujo tema seja pertinente ao 
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 Projeto Pedagógico do curso de 
Graduação em que o aluno encontra- 
se matriculado e cuja carga horária 
total seja inferior a 30 (trinta) horas. 

 Apresentação de documento 
comprobatório constando identificação 
completa do aluno e da Instituição que 
promoveu o curso, além de carga 
horária total e tema abordado (ou 
programa, se houver). 

 Validade do documento comprobatório 
(para atividades realizadas fora da 
FACSUR): 01 (um) ano, a contar da 
data de apresentação do mesmo. 

 Validade do documento comprobatório 
(para atividades realizadas na 
FACSUR): enquanto o aluno 
encontrar-se devidamente matriculado 
no curso de Graduação objeto do 
registro da Atividades de 
Complementação Profissional. 

Cursos de Qualificação  Cursos realizados dentro ou fora da 
FACSUR cujo tema seja pertinente ao 
Projeto Pedagógico do curso de 
Graduação em que o aluno encontra- 
se matriculado e cuja carga horária 
total seja igual ou superior a 30 (trinta) 
horas. 

 Apresentação de documento 
comprobatório constando identificação 
completa do aluno e da Instituição que 
promoveu o curso, além de carga 
horária total e tema abordado (ou 
programa, se houver). 

 Validade do documento comprobatório 
(para atividades realizadas fora da 
FACSUR): 01 (um) ano, a contar da 
data de apresentação do mesmo. 

 Validade do documento comprobatório 
(para atividades realizadas na 
FACSUR): enquanto o aluno 
encontrar-se devidamente matriculado 
no curso de Graduação objeto do 
registro da Atividades de 
Complementação Profissional. 

Cursos de Certificação 
 
Tecnológica 

 Cursos preparatórios aos exames de 
qualificação para Certificação 
Tecnológica realizados dentro ou fora 
da FACSUR. 
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  Apresentação de documento 
comprobatório constando identificação 
completa do aluno e da Instituição que 
promoveu o curso, além de carga 
horária total e Certificação Tecnológica 
abordada, ou documento oficial de 
Certificação Tecnológica dentro do 
prazo de validade. 

Cursos de Extensão em 

áreas afins ao Curso 

 Cursos realizados dentro ou fora da 
FACSUR cujo tema seja pertinente ao 
Projeto Pedagógico do curso de 
Graduação em que o aluno encontra- 
se matriculado. 

 Apresentação de documento 
comprobatório constando identificação 
completa do aluno e da Instituição que 
promoveu o curso, além de carga 
horária total e tema abordado (ou 
programa, se houver). 

 Validade do documento comprobatório 
(para atividades realizadas fora da 
FACSUR): 01 (um) ano, a contar da 
data de apresentação do mesmo. 

 Validade do documento comprobatório 
(para atividades realizadas na 
FACSUR): enquanto o aluno 
encontrar-se devidamente matriculado 
no curso de Graduação objeto do 
registro da Atividades de 
Complementação Profissional. 

Cursos de Língua Inglesa  Cursos de língua Inglesa realizados 
dentro ou fora da FACSUR. 

 Apresentação de documento 
comprobatório constando identificação 
completa do aluno e da Instituição que 
promoveu o curso, além de carga 
horária semestral total, ou documento 
oficial de Proficiência Língua Inglesa. 

 Validade do documento comprobatório 
(para atividades realizadas fora da 
FACSUR): 02 (dois) anos, a contar da 
data de apresentação do mesmo. 

 Validade do documento comprobatório 
(para atividades realizadas na 
FACSUR): enquanto o aluno 
encontrar-se devidamente matriculado 
no   curso   de   Graduação   objeto  do 
registro         da         Atividades        de 
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 Complementação Profissional. 

 
 

6. Assistência, Assessoria ou Consultoria Técnica 

Sob o amparo do CEI: 

 
i. São consideradas para efeito de Atividades de Complementação 

Profissional as atividades de assistência, assessoria ou consultoria técnica 

realizadas no âmbito da FACSUR e sob o amparo do CEI. 

ii. A seleção, ingresso e avaliação do desempenho do aluno no CEI 

obedecerá aos dispositivos da mesma, sem qualquer interferência da 

Coordenação de Curso. 

iii. Cabe ao professor orientador apresentar à Coordenação de Curso, 

enquanto durar sua atuação no CEI, relatório contendo: 

• Identificação completa do aluno. 

• Cargo que ocupa no Núcleo. 

• Descrição sumária das atividades realizadas. 

• Data, carimbo e assinatura do(s) professor(es) orientador(es). 

iv. O registro da carga horária atribuída às atividades de prestação de 

serviços no Núcleo de Práticas obedece ao anexo 2. 

b. Atividades de Monitoria: 

I. Será realizado processo seletivo interno para Monitoria em disciplinas 

específicas do Curso de acordo com as necessidades apontadas pelos 

respectivos Coordenadores de Curso. 

II. A divulgação das disciplinas e do processo seletivo, bem como a 

operacionalização da Monitoria constará em regulamento próprio da 

III. Coordenação Geral de Cursos. 

IV. Compete ao professor orientador do Monitor encaminhar semestralmente à 

Coordenação de Curso um relatório sobre o Monitor orientado constando 

de frequência, descrição das atividades realizadas e avaliação de 

desempenho. Este documento funcionará como comprovação para o 

registro da Monitoria como Atividades de Complementação Profissional. 

V. O registro da carga horária atribuída à Monitoria como Atividades de 

Complementação Profissional obedece ao anexo 2. 
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c. Extensão Comunitária 

I. São consideradas como Atividades de Complementação Profissional de 

Extensão Comunitária aquelas realizadas pelo aluno em trabalho 

voluntário pertinente ao Projeto Pedagógico de seu curso de Graduação, 

amparadas por projetos sociais mantidos ou não pela FACSUR. 

II. Compete ao aluno encaminhar à Coordenação de Curso, para fins de 

registro, documento contendo: 

• Identificação completa do aluno. 

• Identificação completa da instituição de saúde e da Instituição 

mantenedora. 

• Relatório de atividades realizadas. 

• Período em que o aluno esteve engajado no projeto. 

• Data e assinatura de representante da Instituição mantenedora, 

devidamente identificado. 

d. O registro da carga horária atribuída à Extensão Comunitária como Atividades de 

Complementação Profissional obedece ao anexo 2. 

 
 

 
QUADRO DE REGISTRO DE ATIVIDADES DE COMPLEMENTAÇÃO PROFISSIONAL 

 
 
 

 

CATEGORIA 

 
DE ATIVIDADE 

TIPO C.H. MÁXIMA 

 Iniciação Científica sob 
Tutoria de Docentes 

Até 15 (quinze) horas 
por semestre 

 
letivo de atuação, 
podendo chegar ao total 
de 30 horas. 

Pesquisa Realizada sob 
Orientação 

Monografia sobre o 
estado da arte 

de Docentes  Até 12 (doze) horas. 
Projeto aprovado 

 
 Até 18 (dezoito) 

 horas. 
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PESQUISA 

Publicação de resenhas 
ou Resumos 

 
de Artigos que Resultem 
em Pesquisa 

Relatório Técnico 
 
 Até 15 (quinze) horas 
por trabalho, podendo 
chegar ao total de 30 
horas. 

 
(OBS: O relatório deve 
ser validado pelo 
NUPAC) 

 
Publicações em Âmbito 
Nacional 

 
 De 05 (cinco) até 30 
(trinta) horas, 
dependendo da 

 
qualificação do evento, 

segundo classificação 

CAPES/CNPq. 

Publicações em Âmbito 

Internacional 

 10 (dez) até 30 (trinta) 

horas, dependendo da 

qualificação do evento, 

segundo classificação 
CAPES/CNPq. 

 
 

Publicação de resenhas 
ou Resumos 

 
de Artigos que Resultem 
em Pesquisa 

Até 10 (dez) horas por 
trabalho assistido, 
podendo chegar ao total 
de 30 horas. 

 Seminários, 
Conferências, Palestras 

 
e Visitas Técnicas 

De 0 (zero) até 40 

(trinta) horas. 

Defesa de  Monografia 
ou Projeto de Final de 
Curso 

De 2 (duas) a 6 (seis) 
horas, sendo 

 
2 (duas) horas por 
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EXTENSÃO 

 evento. 

Cursos de Atualização Até 30 (trinta) horas 

Cursos de Qualificação Até 30 (trinta) horas 

Cursos de Certificação 

Tecnológica 

Até 30 (trinta) horas, 
calculadas 

 
como a carga horária 
total do curso 

 
acrescida de 20% (vinte 
por cento) 

 
aos que obtiverem a 
certificação 

 
correspondente. 

Cursos de Extensão em 
áreas afins à área do 
Curso 

Até 30 (trinta) horas. 

Cursos de Língua 

Inglesa 

Até 16 (dezesseis) 
horas, 

 
calculadas como 80% 
(oitenta por 

 
cento) da carga horária 
semestral 

 
total do curso, ou 100% 
das horas 

 
aos que apresentarem 
certificação 

 
de proficiência. 

Assistências, 
Assessorias e 
Consultorias Técnicas. 

Sob o Amparo da 
Empresa Jr. 

 
 30 (trinta) horas por 
semestre 

 
de atuação. 
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  Tutoria 
 
 30 (trinta) horas por 
semestre 

 
de atuação. 

 
Extensão Comunitária 

 trinta (trinta) horas por 

semestre de atuação. 

ENSINO Disciplinas Não 
Previstas na 
Organização Curricular 
do Curso 

80 (oitenta) horas por 

semestre letivo de 

atuação 

Monitoria em Disciplinas 
Constantes da 
Organização Curricular 

15 (quinze) horas por 

semestre por semestre 

letivo de atuação 

 
 
 

REGULAMENTO DAS PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES 

 
 

1. DAS CARACTERÍSTICAS DAS PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES 

 
Trata-se de unidade curricular que compõe o processo curricular do Curso de 

Graduação da FACSUR. 

Por suas especificidades e características, a elaboração das Práticas Interdisciplinares 

reger-se-á por este regulamento específico. 

1.1. Da Carga – Horária das Práticas Interdisciplinares 

 
Nos Cursos Superiores de Tecnologia, a carga horária semestral das disciplinas  

Práticas Interdisciplinares constituir-se-á da seguinte maneira: 

a) Parte das horas/aula trimestrais para estudo do tema pelo aluno e orientação dos 

professores e tutores. 

b) Parte das horas/aula de Prática como Componente Curricular que se 

estabelecem a partir de atividades práticas articuladas entre órgãos públicos e ou 

privados (aqueles que estiverem conveniados com a FACSUR) que constituam 
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interesse de pesquisa e aprofundamento de modo a propiciar vivências nas diferentes 

áreas da Gestão Hospitalar, assegurando aprofundamento e diversificação de estudos, 

experiências e utilização de recursos pedagógicos. 

 
 

Obs* Ao final do trimestre, o aluno deverá expor o trabalho nas dependências da sede 

ou do Polo de Apoio Presencial na semana de Pesquisa, devidamente constituída em 

calendário escolar no início do semestre letivo do Curso, visando socializar os  

resultados do trabalho. 

Obs** O professor e tutor da disciplina serão responsáveis por coordenar e constituir o 

cronograma e horários da socialização dos trabalhos. 

2. DO OBJETIVO GERAL 

 
O Práticas Interdisciplinares, em cada um dos períodos no qual é oferecido na estrutura 

curricular do Curso de Graduação da FACSUR, tem por objetivo geral: Possibilitar ao 

discente a intercomunicação entre as disciplinas estudadas aplicando e traduzindo os 

conhecimentos teóricos, técnicos e práticos, adquiridos durante sua formação 

acadêmica, traduzindo-os de forma concreta na elaboração de um projeto específico 

para melhor compreensão da realidade em que se insere social e profissionalmente. 

3. DOS OBJETIVOS ESPECÌFICOS 

a) Desenvolver uma proposta de intercomunicação entre as disciplinas estudadas, 

numa perspectiva curricular horizontal e vertical; 

b) Promover atividades  extra sala, para  que se possa investigar e colher 

informações; 

c) Despertar nos discentes o gosto e a prática da investigação científica; 

d) Orientar o desenvolvimento de trabalhos seguindo normas específicas; 

e) Oportunizar aos alunos atividades práticas nas quais possam vivenciar os 

conteúdos trabalhados em sala de aula; 

f) Registrar as conclusões dos participantes do projeto por meio de banner, artigos, 

exposição dos resultados em mural e do projeto nos meios de comunicação  

como internet e jornal, tudo com o norte de disseminar o conhecimento e a 

prática autônoma de estudos e tomada de decisão. 
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g) Possibilitar a aplicação dos conhecimentos teóricos, técnicos e práticos dos 

fundamentos da ética e da responsabilidade social no contexto organizacional 

contemporâneo; 

h)  Compreender a natureza e a forma da prática da ética nas organizações, bem 

como da condução de seus processos; 

i) Estudar e entender a responsabilidade social do ponto de vista pessoal e 

organizacional; 

j) Reconhecer na prática, a diferença entre ação responsável e obrigações sociais; 

k)  Fomentar o desenvolvimento da prática socialmente responsável adquirida 

durante sua formação acadêmica, traduzindo-a de forma concreta na elaboração 

de um projeto específico para melhor compreensão da realidade; 

l) Exercitar o trabalho em equipe, divisão de tarefas, bem como das 

responsabilidades assumidas; 

m) Vivenciar o ambiente corporativo, bem como seu vocabulário específico; 

 
 

4. DAS NORMAS PARA ELABORAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DAS EQUIPES 

 
4.1 – Para a realização das Práticas Interdisciplinares, o aluno deverá estar 

regularmente matriculado na disciplina de mesmo nome. 

4.2 - As Práticas Interdisciplinares deverá ser elaborado em equipe, entre 05 (cinco) no 

mínimo e 08 (oito) integrantes no máximo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: A composição dos grupos será definida pelos alunos em 

formulário anexo a este regulamento, bem como a indicação do professor 

tutor/responsável (determinado e não ultrapassado o número de vagas para cada 

docente). 

4.3 - As equipes formadas serão orientadas pelos professores tutores das respectivas 

turmas, ou ainda pelos professores das disciplinas ministradas nos períodos onde os 

alunos se encontram matriculados, a desenvolverem um trabalho voltado para o tema  

ou titulo do projeto. 

4.4 - O tema proposto pelo grupo deverá ser entregue em tempo hábil ao tutor do 

período, assim como o objetivo das disciplinas em cumprir o tema proposto. Os temas / 

títulos deverão ser escolhidos pelo grupo ou definidos pelos professores tutores; ou, 
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ainda, poderão ser estabelecidos antecipadamente no ementário  do  Projeto 

Pedagógico do Curso, ou pela Coordenação do Curso a critério desta última. 

4.5 O trabalho também poderá ter como parâmetro, desde que devidamente autorizado 

pelo professor tutor ou pré-determinado no Projeto Pedagógico do Curso, um estudo de 

caso real, a partir de dados reais, identificados em empresas devidamente credenciadas 

para isso, consoante Termo de Autorização e Convênio previamente celebrados entre a 

Instituição e a organização/ empresa governamental ou não governamental cedente. 

4.6 – Para a elaboração do trabalho, os alunos deverão seguir as orientações de cada 

um dos professores que compõem o semestre em curso, bem como se comprometer a 

entregar os relatórios em data previamente estabelecida pelo professor orientador 

responsável. 

4.7 – Os trabalhos (em conformidade com o roteiro anexo) deverão ser entregues de 

acordo com as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) 

atualizadas, em versão espiralada para apreciação e avaliação pelo professor da 

disciplina e em apresentação no formato Pôster. 

4.9 – As notas atribuídas aos projetos serão de responsabilidade dos professores da 

disciplina e repassadas para inserção junto ao sistema acadêmico da IES. 

4.10 – Caberá a apresentação do projeto a todos os integrantes do grupo, sem 

exceção, na forma de banner, painel e/ou artigo publicado em revista da área 

tomando-se por base a média geral para o desempenho individual de cada integrante. 

Parágrafo primeiro – Caso algum integrante não venha a participar de forma concreta do 

trabalho (apresentado no rodapé do objeto) e, quando necessário na forma de 

apresentação oral acerca do painel ou banner, a nota atribuída a ele será zero, não 

prejudicando os demais do grupo. 

Parágrafo segundo – O tempo destinado à apresentação será o tempo cabível de 

exposição do material em lugares específicos da IES, na forma de mostra e/ou 

exposição. 

4.11.– Os melhores trabalhos poderão ser reapresentados em data estabelecida pela 

coordenação do curso e pelo professor orientador responsável, em outros eventos 

internos e/ou externos. 
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5. DA ATRIBUIÇÃO DOS PROFESSORES E TUTORES DO PERÍODO 

(SEMESTRE) 

 
5.1 – As Práticas Interdisciplinares deverão ser entregues em data previamente 

estabelecida em calendário próprio e local especificado pelo professor orientador 

responsável, e não serão aceitos protocolos posteriores, remanejamento, substituição 

ou troca de integrantes após o protocolo, sob nenhuma hipótese. 

5.2 - Caso seja detectado que o trabalho não é inédito, não tenha sido feito pelos 

integrantes da equipe ou em concordância com as normas descritas nesse 

Regulamento, o mesmo poderá ser recusado pelos professores/tutores e a equipe ficará 

com nota (0,0) zero na avaliação, sem direito a novo protocolo. 

5.3 - Os integrantes das equipes que não conseguirem nota mínima 7,0 (sete) estarão 

automaticamente reprovados na disciplina de Práticas Interdisciplinares, devendo os 

mesmos a cumprirem no regime de dependência no período letivo seguinte. 

5.4. O sistema de avaliação obedecerá ao seguinte critério de pontuação: 

a. Parte escrita (Avaliação da Banca examinadora) - (NP1) : 5 pontos. Avaliação do 

Professor/Tutor – (NP1): 5 pontos. 

b. Parte de pôster e apresentação do grupo (NP2): 10 pontos 

 
 
 
 

6. DOS CRITÉRIOS DE ENTREGA E AVALIAÇÃO 

 
6.1 – As Práticas Interdisciplinares deverão ser entregues em data previamente 

estabelecida em calendário próprio e local especificado pelo professor orientador 

responsável, e não serão aceitos protocolos posteriores, remanejamento, substituição  

ou troca de integrantes após o protocolo, sob nenhuma hipótese. 

6.2 - Caso seja detectado que o trabalho não é inédito, não tenha sido feito pelos 

integrantes da equipe ou em concordância com as normas descritas nesse 

Regulamento, o mesmo poderá ser recusado pelos professores/tutores e a equipe ficará 

com nota (0,0) zero na avaliação, sem direito a novo protocolo. 
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6.3 - Os integrantes das equipes que não conseguirem nota mínima 7,0 (sete) estarão 

automaticamente reprovados na disciplina de Práticas Interdisciplinares, devendo os 

mesmos a cumprir no regime de dependência no período letivo seguinte. 

6.4 - O sistema de avaliação obedecerá ao seguinte critério de pontuação: 

 
 

 
a) Parte escrita (Avaliação da Banca examinadora) - (NP1) : 5 pontos. Avaliação do 

Professor/Tutor – (NP1): 5 pontos. 

b) Parte de pôster e apresentação do grupo (NP2): 10 pontos 

 
6.5 – Caso exista a opção da IES por mais alguma avaliação, como por exemplo a 

“Multidisciplinar”, as notas relativas as Práticas Interdisciplinares serão somadas a essa 

avaliação e constituída a sua média geral. 

PARÁGRAFO ÚNICO: NP1 + NP2 / 2= MÉDIA FINAL 

 
7. DA ORGANIZAÇÃO E DA AVALIAÇÃO DOS PROFESSORES/TUTORES 

 
PARÁGRAFO ÚNICO: As equipes deverão cumprir as atividades nas datas e horários 

previstos. Este critério será avaliado durante o período letivo pelo professor/tutor, que 

observará itens como a formação do grupo, a participação de todos os componentes no 

projeto (avaliada por meio de entrevista individual, ou por informações repassadas pelos 

líderes de equipe) e a apresentação dos trabalhos teóricos e práticos. Atas de reuniões 

para o desenvolvimento do trabalho deverão ser anexadas no relatório final (um mínimo 

de 02 reuniões deverão ser comprovadas), a critério do professor (a) tutor (a). 

8. DO PÔSTER 

 
8.1 - A apresentação teórica deverá ser feita por meio de pôster (dimensões de 800 

mm de largura por 1200 mm de altura) e valerá 50% da nota final da disciplina 

(Conforme Cap. 6). A equipe deverá montar o painel em material sintético próprio para 

banner ou, quando autorizado pela coordenação de curso, em papel cartão ou cartolina, 

e fixar no espaço reservado para essa finalidade. 

8.2 - O Pôster deverá conter todas as informações inerentes ao trabalho, dispostas na 

forma de introdução, desenvolvimento, conclusão e bibliografia. 
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8.3 - A avaliação do pôster será feita por equipe/banca de professores do período, 

sendo considerada no final a média das notas, observando: 

a) as respostas às questões formuladas nas várias disciplinas. Interdisciplinaridade das 

observações, cálculos, conclusões e respostas; 

b) discussão das questões envolvidas; 

c) criatividade e metodologia científica; 

d) a escrita: planejamento, organização, estilo e qualidade geral do texto. 

 
Este regulamento entrará em vigor a partir do primeiro semestre de funcionamento do 

Curso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
APÊNDICE I 

 
FORMULÁRIO DE COMPOSIÇÃO DE GRUPOS DO PROJETO 

 
Curso  

Período  Turma  
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Professor/Tutor 
 

 

 

 

 

 

COMPONENTES/EQUIPE DO PROJETO 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8  

 

 
 

LÍDER DA EQUIPE 

Nome  

Contato/email  
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TÍTULO DO TRABALHO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE II – ROTEIRO DO TRABALHO ESCRITO – PROJETOS 

 
- CAPA (elemento obrigatório) 

 
- FOLHA DE ROSTO (elemento obrigatório) 

 
- FOLHA DE APROVAÇÃO (elemento obrigatório) 

 
- DEDICATÓRIA (elemento opcional) 

 
- AGRADECIMENTOS (elemento opcional) 

 
- LISTA DE ILUSTRAÇÕES (se necessário) 

 
- LISTA DE TABELAS (se necessário) 

 
- SUMÁRIO (elemento obrigatório) 

 
- INTRODUÇÃO (elemento obrigatório): Apresentação do tema (ênfase na 

interdisciplinaridade), Objetivos (pretensões do projeto), Justificativa (relevância do 

estudo), Objeto de Pesquisa (formulação de um problema/pergunta que se pretende 

resolver/esclarecer por intermédio da pesquisa), Metodologia (caminho adotado para 

elaboração do projeto, como por exemplo, pesquisa bibliográfica e visita técnica) e 

Nome da Instituição Estudada/Pesquisada. 

1 DESCRIÇÃO DO RAMO DE ATUAÇÃO DA INSTITUIÇÃO PESQUISADA E/OU 

ATIVIDADE SOCIAL* (elemento obrigatório): 

Há necessidade de embasamento bibliográfico. 

 
Fazer uma análise descritiva sobre a área de atuação da empresa e o contexto do 

mercado em que ela está inserida. Pode ser uma Instituição Pública, Empresa Pública, 

Empresa Privada, Organização Não Governamental. 
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Vale lembrar que deve ser descrito o ramo de atuação, ou seja, mencionar instituições 

que atuam no mesmo setor, como se comporta frente ao mercado, à sociedade, à 

economia regional, nacional e até mesmo mundial, logo o levantamento bibliográfico é 

fundamental. 

2 DESCRIÇÃO DA INSTITUIÇÃO PESQUISADA* (elemento obrigatório): 

Há necessidade de embasamento bibliográfico. 

2.1 BREVE HISTÓRICO: 

 
Processo de formação da instituição/organização, porte, número de colaboradores e 

outros aspectos importantes. 

2.2 MISSÃO/VALORES: Objetivos da instituição/organização, valores abrangidos 

(sociais, políticos, econômicos, outros) e metas. 

2.3 NATUREZA DA ATIVIDADE: PRODUTOS E SERVIÇOS: Fazer uma análise 

caracterizada e detalhada dos produtos e serviços oferecidos pela empresa. 

2.4 PRINCIPAIS MERCADOS E CLIENTES: Caracterizar os mercados de atuação e o 

público-alvo. 

Descrever os “porquês” de se investir em determinados mercados e públicos-alvo. 

 
2.5 ESTRUTURA DA ORGANIZAÇÃO/INSTITUIÇÃO: Descrever em quais setores a 

empresa está dividida, juntamente com a elaboração de um organograma. 

3 DIAGNÓSTICO E PROGNÓSTICO* (elementos obrigatórios): 

 
- Diagnóstico: Analisar a instituição foco da pesquisa identificando as fragilidades e 

potencialidades, os acertos e os conflitos levando em consideração os cenários 

passados e presentes com base em análise do grupo e levantamento bibliográfico sobre 

o assunto. 

- Prognóstico: Avaliação da situação futura (consequências) por meio da construção de 

cenários obtidos no diagnóstico. Há necessidade de embasamento bibliográfico. 

4 PROPOSIÇÃO DE SOLUÇÃO E/OU TOMADA DE DECISÃO* (elemento obrigatório): 

Identificação do problema da organização e proposição de solução e/ou melhoria do 
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processo, com base nos diagnósticos e prognósticos levantados. Há necessidade de 

embasamento bibliográfico. 

- CONCLUSÃO (elemento obrigatório): Resumo completo e sistematizado das 

argumentações apresentadas no desenvolvimento do trabalho, isto é, do projeto 

intergrador. (Descrever as conclusões identificadas pelo grupo. As dificuldades 

encontradas no Projeto também podem ser destacadas). 

- REFERÊNCIAS (elemento obrigatório): Descrever as Referências Bibliográficas 

(relação das obras consultadas) utilizadas durante o desenvolvimento das Práticas 

Interdisciplinares. 

- APÊNDICE (elemento obrigatório): Apresentação do Relatório de Visita Técnica 

(questões elaboradas pelos professores de cada disciplina do curso/semestre). 

- ANEXO (se necessário): Inclusão de documentos não elaborados pelos autores das 

Práticas Interdisciplinares, objetivando a compreensão e clareza de alguns pontos 

elucidados no corpo do trabalho. 


